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 Koordinace veřejné dopravy 

 Kontrolní činnost 

 Smluvní vztahy s dopravci 

Společnost JIKORD s.r.o. – Jihočeský koordinátor veřejné dopravy v Jihočeském kraji zahájila svoji činnost 

dne 1. 3. 2010. Důvodem založení společnosti bylo oddělení výkonu samostatné působnosti v oblasti zajištění 

dopravní obslužnosti kraje od výkonu státní správy v přenesené působnosti, kterou nadále vykonává Odbor dopravy 

a silničního hospodářství Krajského úřadu. Cílem opatření bylo zvýšení ekonomické efektivnosti vynaložených veřejných 

finančních prostředků na dopravní obslužnost regionu, zejména optimalizací dopravních výkonů, prohloubením kontroly 

činnosti dopravců v provozní, přepravní i ekonomické oblasti v rámci objednaného rozsahu dopravních výkonů. 

Hlavní cíle společnosti 
 Hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti regionu v souladu s legislativou EU a ČR a rozhodnutími samosprávy 

Jihočeského kraje. 
 Výhledovým cílem je příprava integrovaného dopravního systému kraje (IDS) a při případné realizaci také jeho 

organizace a řízení. 
 Zajištění ekonomické efektivnosti vynaložených veřejných finančních prostředků na dopravní obslužnost regionu 

(krajský rozpočet, železnice -> podíl státní rozpočet). 
 Optimalizace dopravních výkonů železniční a veřejné linkové dopravy při zajištění rozsahu a kvality 

dopravní obslužnosti. 
 Zlepšení přestupních vazeb v rámci dopravních oborů i mezi nimi. 
 Prohloubení kontroly činnosti dopravců v rámci objednaného rozsahu dopravních výkonů v závazku veřejné služby. 
 Koordinace dopravních výkonů se sousedními kraji, i zeměmi (Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem, Bavorskem). 
 Náhrada málo vytížených spojů levnějším druhem dopravy (vlak - autobus, autobus - malý autobus, využití spojů 

„na zavolání“). 
 Rušení zcela nevyužitých spojů. 
 Uplatnění sankcí vyplývajících z kontrolní činnosti ve vztahu k dopravcům. 
 Trvalý tlak na dopravce, aby racionalizovali provoz a přepravu (náklady, tržby). 

 

Koordinační činnost v osobní dopravě a přepravě 
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Kde nás najdete: 

 

 
 
Rychlý kontakt 

  
 

E-mail: info@jikord.cz  
Telefon: 380 070 209 
Mobil: 734 316 690 
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