
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1351 

ze dne  24.6.2019 

k záměru na vytvoření nové vizuální identity systému veřejné dopravy (PID) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  záměr na vytvoření nové vizuální identity systému veřejné dopravy (PID) 

2.  úpravu rozpočtu hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 

1.  informovat a projednat se Středočeským krajem schválení bodu I.1. tohoto 
usnesení 

Kontrolní termín: 30.9.2019 

2.  požádat Středočeský kraj o spolufinancování záměru 
Kontrolní termín: 30.9.2019 

3.  předložit Radě HMP výsledky realizace záměru dle bodu I.1. tohoto usnesení 
Kontrolní termín: 30.4.2020 



2.  řediteli ROPID 
1.  zajistit realizaci záměru dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.4.2020 

3.  MHMP - ROZ MHMP 
1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 30.9.2019 

 

 
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-33280  
Provede: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., ředitel ROPID, MHMP - 

ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



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

Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347

ROZ MHMP 09160177 neúčelová rezerva 00003 1016 -2 806,00

ROPID
92912000207 Změna vizuální identity systému PID 00091 0329 2 806,00

C e l k e m 0,00

6409

2299

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1351 ze dne 24. 6. 2019

ORJ Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ



 

 
 

Důvodová zpráva 
 
Pražská integrovaná doprava je systém veřejné integrované dopravy na území Prahy, který se postupně 
rozšiřuje do celého Středočeského kraje. Moderní integrovaný dopravní systém, který propojuje všechny 
druhy dopravy v jeden celek, musí cestujícím – svým zákazníkům – nabízet moderní službu v jednotné kvalitě. 

Součástí musí být i jednotná komunikace s veřejností a podpora značky veřejné dopravy.  

Od roku 2008 je postupně budována jednotná vizuální identita systému založená na současném logu Pražské 
integrované dopravy. Tato vizuální identita je založena na používání značky (brandu) systému, jednotné 
grafice propagačních a informačních materiálů (včetně symbolů pro jednotlivé druhy dopravy) a jednotném 
vzhledu vozidel PID (momentálně autobusy a vlaky). V poslední době již vizuální identita z roku 2018 
zastarává, identita systému není propojena s vizuální identitou organizátorů a s ohledem na rozšiřování 
integrovaného systému veřejné dopravy dále do Středočeského kraje je třeba zdůraznit komunikaci samotné 
značky „PID“ ve smyslu společného integrovaného systému veřejné dopravy hl. m. Prahy a Středočeského 

kraje. 

Předmětem záměru je zpracování návrhu moderní a nadčasové identity systému PID, integrované veřejné 
dopravy Prahy a Středočeského kraje. Identita musí prezentovat systém veřejné dopravy jako provázaný 
celek. Základním parametrem nové identity bude červená barva, která je vnímaná jako základní barva 
dopravního systému a navazuje na provedení označníku hromadné dopravy v Praze i v části Středočeského 

kraje 

Způsob realizace záměru 
Záměr bude realizován prostřednictvím dvoukolové designové soutěže uskutečněnou uzavřenou výzvou 4-6 
designérských studií, a to v režimu veřejné zakázky malého rozsahu. Vhodného designéra vybere odborná 
porota složená ze závislých a nezávislých členů, přičemž nezávislí odborníci budou tvořit většinu poroty. 
ROPID jako zadavatel designové soutěže žádá Radu HMP o navýšení rozpočtových prostředků ve výši 

2.806.000 Kč, důvodem je zajištění finančního krytí veřejné zakázky, před jejím zahájením.  

Detailní popis záměru, včetně harmonogramu a rozpočtu je uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
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