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Konvence 
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje 

(IDOL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci Konvence: 

 

KORID LK, spol. s r.o. 

Liberecký kraj 

Město Česká Lípa 

Město Jablonec nad Nisou 

Statutární město Liberec 

Město Turnov 

České dráhy, a.s. 

Dopravní podnik Města Liberce, a.s. 

ČSAD Česká Lípa a.s. 

ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. 

ČSAD Liberec, a.s.  

ČSAD Semily, a.s. 
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Tato Konvence o spolupráci při zajištění integrovaného dopravního systému Libereckého 
kraje byla uzavřena dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o 
krajích, v platném znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákonem č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.  

 

Účastníci Konvence: 

1. KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L.,  
oddíl C, vložka 21625 

 zastoupená Ing. Petrem Prokešem, jednatelem společnosti 

IČ: 272 67 351 

DIČ: CZ27267351 

a 

2. Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 02  Liberec 2 

 zastoupený Petrem Skokanem, hejtmanem 

IČ: 70891508 

a 

3. Město Česká Lípa, se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 

 zastoupené Hanou Moudrou, starostkou 

IČ: 00260428 

a 

4. Město Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 19,  
467 51 Jablonec nad Nisou  

zastoupené Mgr. Petrem Tulpou, starostou 

IČ: 00262340 

a 

5.  Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

 zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem 

IČ: 00262978 

a 

6. Město Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 

 zastoupené PhDr. Hanou Maierovou, starostkou 

IČ: 00276227 

 

a 

7. České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12,  
110 15 Praha 1  
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 zastoupené Ing. Petrem Žaludou, předsedou představenstva společnosti 

IČ: 70994226 

a 

8. ČSAD Česká Lípa a.s., se sídlem Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 

 zastoupené Karlem Havlem, předsedou představenstva společnosti 

IČ: 25497987 

a 

9. ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., se sídlem Pražská 1458/14, 
466 05 Jablonec nad Nisou 

 zastoupené Mgr. Jiřím Vařilem, předsedou představenstva společnosti 

IČ: 44569793 

a 

10. ČSAD Liberec, a.s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 

 zastoupené Ing. Petrem Wasserbauerem, předsedou představenstva společnosti 

IČ: 25045504 

a 

11. ČSAD Semily, a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily 

 zastoupené Ing. Tomášem Roubičkem, předsedou představenstva společnosti 

IČ: 60108843 

a 

12. Dopravní podnik města Liberce, a.s., Mrštíkova  3, 461 71 Liberec III 

 zastoupený Ing. Jiřím Veselkou, MBA, ředitelem společnosti 

IČ: 473 11 975 
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Článek 1 - Preambule 

Účastníci Konvence vedeni společným zájmem na zajištění a rozvoji účelné, efektivní a kvalitní 
dopravní obsluhy a vedeni společným zájmem na rozvoji integrovaného dopravního systému 
veřejné hromadné dopravy osob v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném 
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě a zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 

 

přistupují 

 

k této Konvenci Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen Konvence). 

 

Článek 2 - Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 

1. Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (dále jen IDOL) je systém veřejné osobní 
hromadné dopravy spojující jednotlivé druhy dopravy za účelem sjednocení organizačně 
ekonomických, tarifních a dopravních soustav dopravních společností s cílem zajišťovat 
účelnou, efektivní a kvalitní dopravní obsluhu území. 

2. Cílem IDOL je trvale rozvíjet a zkvalitňovat služby veřejné osobní dopravy na území IDOL, 
udržet a zvyšovat podíl veřejné osobní dopravy prostřednictvím jednotné koordinace, 
organizace a integrace dopravy. 

3. Základními principy IDOL jsou: 

a) propojení dopravních systémů jednotlivých dopravních společností a stanovení 
společné přepravní nabídky, která respektuje pravidlo optimalizace dopravní 
obslužnosti, a která vychází z možnosti finančně zajistit poptávané služby 
objednateli dopravy; 

b) sjednocení tarifních systémů a přepravních podmínek, odbavovacích a 
informačních systémů dopravců; 

c) uspokojení maxima přepravních potřeb cestujících na území Libereckého kraje 
formou integrované dopravy při kontrolovaném a řízeném vynaložení 
přiměřených nákladů. 

4. Praktický provoz, řízení, správa a rozvoj IDOL jsou prováděny na základě dvoustranných 
smluv, které upravují provozní, finanční, technické a organizační zabezpečení dopravní 
obslužnosti formou integrované dopravy. 

5. Účastníky IDOL jsou objednatelé dopravy, koordinátor a dopravní společnosti, kteří 
přistoupili k této Konvenci a kteří akceptují podmínky vyplývající ze smluv, upravujících 
provozní, finanční, technické a organizační zabezpečení dopravní obslužnosti formou 
integrované dopravy. 

 

Článek 3 - Účastníci konvence a jejich povinnosti 

6. Účastníky Konvence jsou objednatelé dopravy, koordinátor a dopravní společnosti, kteří 
přistoupili k této Konvenci a kteří akceptují podmínky vyplývající ze smluv, upravujících 
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provozní, finanční, technické a organizační zabezpečení dopravní obslužnosti formou 
integrované dopravy. 

7. Objednateli veřejné osobní dopravy jsou: 

a) Liberecký kraj je dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů povinen zajistit na svém území dopravní obslužnost; 

b) Město Česká Lípa je objednatelem městské hromadné dopravy ve městě Česká 
Lípa; 

c) Město Jablonec nad Nisou je objednatelem městské hromadné dopravy ve městě 
Jablonec nad Nisou; 

d) Statutární město Liberec je objednatelem městské hromadné dopravy ve 
Statutárním městě Liberec; 

e) Město Turnov je objednatelem městské hromadné dopravy ve městě Turnov. 

8. Koordinátor:  

a) Koordinátor vede evidenci účastníků Konvence a o přistoupení nebo o 
odstoupení účastníka Konvence písemně informuje všechny účastníky Konvence; 

b) Koordinátor Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje je subjekt 
založený za účelem koordinování, řízení, plánování, kontroly a komplexního 
rozvoje IDOL a dopravní obslužnosti kraje; 

c) Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje je jediný 
subjekt, kterým je společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen koordinátor); 

d) za vykonávání těchto činností je koordinátor odpovědný svému vlastníkovi, 
kterým je Liberecký kraj a dále účastníkům IDOL. 

9. Dopravní společnosti (dopravci): 

a) dopravci, kteří jsou účastníky Konvence, souhlasí s  vymezenými cíli a principy 
IDOL; 

b) dopravce, který je účastníkem Konvence, se zavazuje k aktivní spolupráci 
s dalšími partnery Konvence za účelem trvalého dosahování cílů IDOL. 

10. Nedohodnou-li se všichni účastníci IDOL smluvně jinak, zůstávají odpovědnosti, 
kompetence a pravomoci ve stejném rozsahu těm subjektům, kterým patřily před jejich 
vstupem do IDOL. 

 

Článek 4 - Orgány IDOL 

11. Rada IDOL, která je složena ze zástupců objednatelů veřejné osobní dopravy v Libereckém 
kraji a koordinátora. Stává se nejvyšším orgánem IDOL, který navrhuje koncepční záležitosti 
integrovaného systému, jako podklad pro rozhodnutí samosprávných orgánů. 

12. Pracovní skupina IDOL se skládá ze stálých členů a z přizvaných členů, je odbornou 
pracovní skupinou, která projednává organizačně ekonomickou problematiku spojenou 
s vytvářením a s rozvojem IDOL a se zajišťováním koordinovaného rozvoje dopravní 
obslužnosti v Libereckém kraji. Pracovní skupina je rovněž místem, na kterém se subjekty 
dotčené provozem a rozvojem IDOL informují a projednávají aktuální problémy. 

13. Věcná a organizační pravidla pro jednání orgánů IDOL obsahují  jednací řády. 
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Článek 5 - Ochrana obchodního tajemství 

14. Všichni účastníci Konvence provedou přiměřená opatření k ochraně obchodního tajemství 
tak, aby s jeho obsahem nebyly seznámeny neoprávněné osoby a současně, aby informace, 
které tvoří předmět obchodního tajemství, nebyly neoprávněně využívány neoprávněnými 
osobami.  

15. Sankce za nesplnění ustanovení tohoto článku budou uplatňovány dle příslušných právních 
předpisů.  

 

Článek 6 - Ostatní a závěrečná ustanovení 

16. Konvenci lze nahradit přijetím Konvence nové. 

17. Konvenci je možné vypovědět formou písemného sdělení koordinátorovi s uvedením 
konkrétních výpovědních důvodů. Výpovědní lhůta je tři kalendářní měsíce a počíná běžet od 
1.dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi koordinátorovi. 

18. Přistoupení ke Konvenci je umožněno všem subjektům, které o to projeví zájem a ztotožní se 
s cíli a principy IDOL vyjádřenými v Konvenci. 

19. Tato Konvence nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zahájení provozu první 
etapy IDOL. 

20. Účastníci Konvence neomezují dobu účinnosti Konvence. 

21. Konvence je vyhotovena ve 12 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž 
jedno vyhotovení obdrží každý účastník Konvence. 

22. Přílohami Konvence jsou zmocnění podepisujících osob k podpisu Konvence a doklady 
prokazující právní existenci účastníků Konvence. 

23. Účastníci Konvence prohlašují, že si text Konvence přečetli, jejímu obsahu porozuměli a 
s jejím textem a smyslem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy: 

 

 

KORID LK, spol. s.r.o. 

U Jezu 642/2a, 460 02  Liberec 2 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

 

Liberecký Kraj 

U Jezu 642/2a, 460 02  Liberec 2 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 
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Město Česká Lípa 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

 

Město Jablonec nad Nisou 

 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

  

Statutární město Liberec 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

 

Město Turnov 

 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

 

 

České dráhy, a.s. 

 

 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 
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ČSAD Česká Lípa a.s. 

 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

  

ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

 

ČSAD Liberec, a.s. 

 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

 

ČSAD Semily, a.s. 

 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 

(podpis a  razítko účastníka konvence) 

 

Dopravní podnik města Liberce, 
a.s. 

 

 

V Liberci dne ............................................................. 

 

 

 

....................................................................................... 
(podpis a  razítko účastníka konvence) 

 


