
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1966 
ze dne  30.8.2021 

k Pilotnímu projektu zapojení sdílených kol do pražské integrované dopravy na území hlavního 
města Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava                 

v roce 2021 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace uvedené v důvodové zprávě k Pilotnímu projektu zapojení sdílených kol do 
pražské integrované dopravy na území hlavního města Prahy 

I I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vl. hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  řediteli ROPID 

1.  zajistit realizaci "Pilotního projektu zapojení sdílených kol do pražské integrované 
dopravy na území hlavního města Prahy‘‘ a informovat Radu HMP                       
o vyhodnocení projektu 

Termín: průběžně 



2.  MHMP - IAP MHMP 

1.  zajistit u společnosti Operátor ICT, a.s. rozšíření Multikanálového odbavovacího 
systému o funkcionalitu Benefitního programu 

Termín: 10.9.2021 

3.  MHMP - ODO MHMP 

1.  zpracovat Memorandum o spolupráci s poskytovateli sdílených kol, spočívající 
ve vzájemné spolupráci v rámci Pilotního projektu 

Termín: 17.9.2021 

4.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 3.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-41428  
Provede: ředitel ROPID, MHMP - IAP MHMP, MHMP - ODO MHMP, MHMP - ROZ MHMP 
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                                                         I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

ROPID 0092990000207
převod z fondu FV PO hlavního města 

Prahy
0 8115 11 0329 2 420,00

C e l k e m 2 420,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

ROPID 0092912000207  neinvest. příspěvek ROPID 11 0329 2 420,00

C e l k e m 2 420,00

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ODPA

2299

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1966 ze dne 30. 8. 2021

ORJ
Úprava rozpočtu            

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL UZ



Důvodová zpráva  
  

Systém sdílených jízdních kol je podstatnou součástí dopravních systémů ve městech, který 
především v zahraničí, ale i ve městech České republiky, již prokázal svoji důležitou roli jako 
doplněk veřejné dopravy. Na krátké a střední vzdálenosti se jedná o nejekologičtější 
individuální dopravní prostředek, což mu dává potenciál snížit zatížení 
individuální automobilovou dopravou, včetně požadavků na zábor veřejného prostranství 
(parkování) i prostor pro pohyb cestujících. Zároveň je výzkumem prokázáno, že provozování 
systému sdílených kol vede k celkovému zlepšování zdraví populace.  
  
Rada hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) chce ověřit zájem cestujících o služby sdílených 
kol, proto pověřuje Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (dále jen 
„ROPID“) zajištěním projektu „Pilotní projekt zapojení sdílených kol do pražské integrované 
dopravy na území hlavního města Prahy”. Cílem pilotního projektu je nabídnout cestujícím 
v rámci systému Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) zlepšení „úvodní/poslední míle“ 
a ověřit přínos tohoto opatření. Dále motivovat cestující k nákupu dlouhodobého jízdného PID 
nebo zajistit preferenci udržitelnějších způsobů dopravy před individuální automobilovou 
dopravou. Další výhodou je objevení nebo vyzkoušení si možností jízdního kola a veškerých 
sdílených služeb tohoto systému. Výstupem pilotního projektu je zjistit celkový zájem o sdílená 
kola v rámci systému PID na území hlavního města Prahy a analytické vyhodnocení 
a doporučení dalšího postupu.    
  
Pro dosažení sledovaných cílů je navrženo, aby službu sdílených kol mohli využívat cestující, 
kteří mají aktivní uživatelský účet v Multikanálovém odbavovacím systému (PID Lítačka) a 
tento účet má v době čerpání služby platný kupón na pásmo P (měsíční až roční) a vázaný na 
konkrétní fyzickou osobu. Tito uživatelé budou moci čerpat službu zdarma po dobu prvních 
15 minut od začátku vypůjčení. Konkrétní podmínky čerpání služby budou vycházet z 
příslušných smluv uzavřených s poskytovateli dané služby (znění smluv bude jednotné pro 
všechny poskytovatele). Pro spolupráci budou osloveni všichni stávající provozovatelé. V 
rámci Multikanálového odbavovací systému budou provedeny úpravy, které umožní ověření 
účtu v systému, včetně ověření příslušného kuponu a následné vyhodnocení využívání služby 
sdílených kol. Tyto úpravy jsou součástí rozšíření Multikanálového odbavovacího systému o 
systém Benefitního programu, který připravuje Operátor ICT, a.s. na základě objednávky 
od odboru informatických aplikací MHMP. Tato funkcionalita systému je nezbytná 
pro spuštění pilotního projektu.   
  
Organizace ROPID zajistí uzavření smluv s poskytovateli této služby na území HMP v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu; smlouvy budou v souladu s legislativou uzavřeny napřímo 
mimo zadávací řízení, a to po ověření, že daný dodavatel splňuje podmínky projektu a je u něj 
předpoklad řádného plnění smluvních povinností. Pilotního projektu se mohou účastnit 
všichni poskytovatelé služby sdílených kol na území HMP. Součástí podmínek bude taktéž 
uzavření Memoranda o spolupráci s poskytovateli sdílených kol, spočívající ve vzájemné 
spolupráci v rámci Pilotního projektu. Aktuálně se vypořádávají připomínky Městských částí.  
 
Alokace prostředků pro pilotní projekt je ve výši 2.420 tis. Kč, což jsou celkové náklady 
pilotního projektu za poskytovaní služeb sdílených kol. Po vyčerpání této částky bude pilotní 
projekt ukončen a vyhodnocen. Pro potřeby financování žádá ROPID o částečné využití 
prostředků fondu Finančního vypořádání příspěvkových organizací hlavního města Prahy na 
krytí tohoto projektu. Jedná se o úsporu neinvestičního příspěvku ROPID minulých let.   
Stav fondu finančního vypořádání PO byl k 30. 6. 2021 18 294 tis. Kč. 
 
Předpokládané spuštění pilotního projektu je na začátku října tohoto roku. 
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