Příloha č. 2
ZÁKLADNÍ KRITÉRIA BEZPEČNÉHO BEZSTANICOVÉHO SYSTÉMU SDÍLENÍ JÍZDNÍCH
KOL V PRAZE

A) Jízdní kola:
a. Musí splňovat podmínky vyžadované českou legislativou, a to zejména zákonem
56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
b. a provádějící vyhláškou č. 341/2014 Sb o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
c. Elektrokola musí být v souladu s ČSN EN 15194+A1 (EPAC).
d. Budou viditelně označena názvem provozovatele.
e. Budou mít viditelné jedinečné identifikační číslo a provozovatel bude schopen městu
předložit seznam kol pohybujících se na území hl. m. Prahy.
f. Budou mít na sobě viditelně umístěno telefonní číslo na provozovatele systému
k hlášení problémů, telefonní číslo musí být v síti českého operátora a jeho obsluha
musí být k dispozici volajícím 24/7 v českém i anglickém jazyce.

B) Provozovatel systému:
a. Zajistí provoz uživatelské aplikace v českém i anglickém jazyce.
b. Oznámí hl. m. Praze identifikační údaje provozovatele, který bude registrovaným
subjektem v České republice a také odpovědnou osobu, se kterou lze v českém
jazyce řešit veškeré situace ohledně systému.
c. Bude uživatele srozumitelně a viditelně informovat o správné a bezpečné jízdě na
kole ve městě.
d. Projedná s příslušnými městskými částmi vhodná a bezpečná místa k odkládání
jízdních kol, kde kola nebudou omezovat ani ohrožovat ostatní účastníky provozu.
e. Bude uživatele aktivně informovat o těchto místech a motivovat je k jejich využívání.
f. Bude nevhodně a nebezpečně odložená kola přesouvat na s městskou částí
domluvená místa nebo na jiné pozemky, ke kterým má provozovatel souhlas
majitele.
g. Nese odpovědnost za zranění a škody způsobené používáním a provozem systému,
včetně nevhodně a nebezpečně odložených kol.
h. Bude z veřejného prostoru bezodkladně odstraňovat nepojízdná a poškozená jízdní
kola.

