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K použití tohoto materiálu
Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a
regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních materiálů. Uživateli
výstupů projektu jsou instituce vyššího vzdělávání.
Kvůli velikosti, a v některých případech i počtu individuálních projektů není možné podrobně
přiblížit každý jednotlivý výstup a zahrnout ho do těchto textových materiálů.
Následující soubor materiálů má sloužit jako PORTAL (vstupní brána) a ulehčit přístup
k jednotlivým projektům a detailním výsledkům prostřednictvím přednášejících.
Tento materiál si neklade za cíl kompletnost.
Protože očekávání přednášejících vzhledem k tomuto materiálu jsou dosti rozdílné - jsou
ve stupnici od „poskytnutí přehledu o výsledcích výzkumných projektů EU ve specifických
oblastech až po poskytnutí speciálních a detailních výsledků jednotlivých projektů“ – tento
materiál je pokus o více nebo méně úspěšný kompromis, který by měl uspokojit všechny
skupiny uživatelů.
Předložené kompendium obsahuje výsledky z projektů EU, doplněné o výsledky z národních
výzkumných projektů. PORTAL děkuje partnerům a spolupracovníkům těchto projektů. Úplný
seznam projektů, konsorcií a citovaná literatura je na konci materiálu.
Tento materiál byl kompilován Pascalem Vincentem (CERTU) podle výsledků projektů k
tématu “Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě” roku 2001 a upraven po workshopu
s přednášejícími roku 2002.
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1. Úvod
1.1 Definování hlavního tématu
Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě jsou manažerské postupy. I když jsou již tyto
postupy ve výrobním sektoru používané dlouhou dobu, doposud nejsou v oblasti veřejné
hromadné dopravy (VHD) příliš známé.
Pojmy kvalita a benchmarking musí být jasně definované, protože jejich současné používání
není všeobecně porovnatelné. Kvalita je velmi známý pojem, ale každý se snaží o vlastní
interpretaci. A benchmarking je často redukován jen na určitý druh porovnávání.
Ve skutečnosti není možné kvalitu definovat jednoduchou a krátkou definicí. Pravděpodobně
nejlépe vyjadřují úmysl požívání těchto pojmů dvě přídavná jména – formální a kvantitativní
přístupy. Kvalita je relativní pojem. Záleží na tom, jaký vztah mezi třemi prvky máme na mysli:
cíle, prostředky a výsledky.Obzvlášť to platí v oblasti veřejné hromadné dopravy, kde stejně tak
jako v jiných veřejných službách platí, že cíle nejsou všeobecně dostatečně přesné. Ve veřejné
dopravě jsou výsledky závislé na vnímání uživatelem a poskytování služeb je těžké dostat na
úroveň, která by byla dostatečná.
Co se týká benchmarkingu, jádro koncepce je určitě v pojmu porovnávání. Porovnávání ale není
„benchmarking“. Porovnávání je statické, ale benchmarking je dynamický. Hlavní myšlenka
benchmarkingu je založena na zlepšování a na akci.

1.2 Cíle a zručnosti
Studenti mají získat následující zručnosti a vědomosti:

• Porozumět skutečnosti, že kvalita veřejné hromadné dopravy není kvalitativní koncepce.

• Poznat více různých nástrojů měření a zlepšování kvality a být schopni je monitorovat.

• Uvědomit si nový společný evropský rámec pro kvalitu veřejné hromadné dopravy.

• Mít jasné vědomosti o pojmu benchmarking.

• Poznat klíčové faktory úspěchu benchmarkingu a být schopni iniciovat proces
benchmarkingu.

• Být schopni podat správu o studované oblasti jak regionálním úřadům, tak i operátorům.

1.3 Spojení s politikou EU
V rámci evropské diskuze se všeobecně souhlasí s tím, že veřejná doprava hraje v budoucím
dopravním systému důležitou úlohu, zaměřenou na udržitelnost životního prostředí. Vznik
tohoto povědomí má původ v posledních desetiletích a ve znečišťování ovzduší, které je
způsobeno automobilovou dopravou. Kromě těchto aspektů jsou však očekávány od veřejné
dopravy i další příspěvky ke zlepšování kvality života v evropských městech. Tento dokument
představuje výsledky výzkumu v oblasti „Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě“. Jeho
hlavní zaměření směřuje k metodám identifikace, kvantifikace a porovnání standardů v městské
a regionální veřejné dopravě.
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V mnohých dokumentech, které byli publikovány v posledních letech, Evropská komise
výlučně vyžaduje, aby tyto metody sehrávali důležitou úlohu v budoucích systémech veřejné
dopravy. Je však zřetelné, že dokumenty, které se týkají uvedených metod (a stejně tak i
koncepce „kvality veřejné dopravy“) jsou vytvářeny postupně. Roku 1990 Komise publikovala
zelenou zprávu „On the Urban Environment“ (O prostředí města, COM(90) 218), která se
zabývala širokou oblastí problémů, které všeobecně doprovázejí městské prostředí. „Zelená
zpráva“ byla uzavřena s konstatováním, že „i když bylo dlouhodobě prokázáno, že veřejná
doprava přispívá k redukci dopravy ve městě, jen málo měst významně postoupilo v posunu od
individuální k městské dopravě“. Zelená zpráva tvrdí, že hlavní vina tohoto nedostatku spočívá
ve slabinách územního plánování, vedoucích k podmínkám, které nejsou dostatečné k zavedení
ekonomické efektivity veřejné dopravy. Stejně tak je tu však komentována potřeba zlepšení
služby a investování do prostředků veřejné hromadné dopravy. Už přibližně od roku 1995 se
v politických dokumentech explicitně vyžaduje zahrnutí zákazníka veřejné dopravy do procesu
definování a měření kvality. Zvláště se to zdůrazňuje v té části vydání Zelené zprávy, která se
zabývá tématem „Síť obyvatel – naplnění potenciálu veřejné osobní dopravy v Evropě“. Je tu
též prezentována kontrolní tabulka na hodnocení standardů veřejné dopravy z pohledu
zákazníka. Text argumentuje, že takovéto kontrolní listy mohou posloužit jako pracovní nástroj
pro občany. Tento nástroj vytváří politický tlak na důležité úřady, aby se cíleně zaměřili na
zlepšení kvality veřejné dopravy.
Jiná ilustrace „Síť obyvatel“ uvádí nový přístup ke standardům ve veřejné dopravě, kde se
například navrhuje minimální úroveň řidičského vzdělání, indikující zájem o „měkké“ aspekty
standardu. V kontrastu k roku 1990, kdy se Zelená zpráva zdála více zaměřena na „tvrdé“
aspekty, které vystihuje termín „efektivita“. V „Síti obyvatel“ je uveden taktéž první krok
k benchmarkingu ve veřejné dopravě a též podnět k udělování Evropské ceny za nejlepší
praktiky ve veřejné dopravě.
Nedávno (r. 2001) byla publikována bílá zpráva s názvem „Evropská dopravní politika do r.
2010 – čas rozhodnutí“. V tomto dokumentu je popsáno a komentováno množství měření.
Vzhledem k podružnosti tam mnoho otázek může být řešených mimo společnou evropskou
úroveň. Navzdory tomu zpráva uvádí dobré důvody ke vzniku celoevropské diskuze – například
s cílem převzít zkušenosti od ostatních. Stejně tak je vnímána koncepce „nejlepších praktik“
(tedy benchmarkingu) jako efektivní způsob na získání užitku ze zkušeností druhých. Zpráva
z roku 2001 je též založena na zákaznické perspektivě, standardech a kvalitě. Jeden
z inovačních návrhů v tomto dokumentu se všeobecně věnuje zaručení práv uživatel na
specificky očekávanou úroveň každé jízdy. Takovýto „mechanismus ochrany cestujících byl
navržen a zaveden do železniční dopravy a námořní dopravy (v letecké mezinárodní dopravě je
již dávno aplikován). Bílá zpráva však uvádí, že i do oblasti služeb městské hromadné dopravy
by budoucnosti měli být aplikovány záruky kvality „tak rozsáhle, jak to bude možné“.

1.4 Výzvy

Evropský kontext zabezpečování městské hromadné dopravy
Městská hromadná doprava sehrává v každodenním životě životně důležitou úlohu:

• 80 % obyvatel Evropy žije v městských oblastech (podle regionu);

• za jeden rok jeden občan uskuteční 1000 – 1350 cest dostupným dopravním prostředkem
(podle regionu)

• v rámci EU je tak každoročně vykonáno kolem 500 miliard cest;
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• každý občan má možnost volby mezi různými druhy dopravy. Výběr konkrétního druhu
dopravy je založen především na pojmech jako dostupnost, kvalita, cena a pověst operátora;

• občané všech sociálně-ekonomických skupin očekávají rostoucí hodnotu služeb
poskytovaných zákazníkům ve všech oblastech života;

• „přidaná hodnota“ produktů a výkonů veřejné hromadné dopravy je přinášena jak
jednotlivcům, tak i nejširší veřejnosti;

• veřejná doprava je podnikání, které pomáhá podporovat kvalitu života, udržitelnost
zaměstnanosti a potenciálu rozvoje. Její tržní chování a poslání je odvozeno ze širokého
spektra poptávky;

• efektivní zabezpečení života ve městě vyžaduje od systému veřejné hromadné dopravy, aby
byl: spolehlivý, hospodárný, otevřený spolupráci, respektující zákazníka, dostupný;

• v současném světě, který vyžaduje služby v reálném čase, je důležité si uvědomit
hypotetickou hodnotu, dočasnost a pominutelnost nevyužitých kapacit městské hromadné
dopravy

Změny týkající se účastníků městské hromadné dopravy
Sektor městské hromadné dopravy je pro prosperitu celé Evropské unie velmi důležitý.
Schopnost lidí přemisťovat se uvnitř EU podstatně vzrostla redukcí právních omezení a
zjednodušením procedur pro udělování víz. Další uvolnění se očekává v blízké budoucnosti.
Toto povede k ještě významnějšímu růstu mobility v následujících dekádách.
Nároky občanů, vedoucí ke zvyšování mobility, mohou být splněny jen přijetím takových
principů a praktik kvality, které povedou ke zlepšování veřejné hromadné dopravy pro podporu
udržitelné mobility pomocí vysoké kvality a smysluplné úrovně tarifů.

Když úřady a operátoři nevytvoří takovou politiku dopravy, která by byla dostatečně
orientovaná na zákazníka, vede to k:

• snižování frekvence využívání služby;

• ztrátě podpory;

• „lacinému a bezstarostnému“ používání starých vozidel a k nízkým platům zaměstnanců;

• dalšímu poklesu ekonomiky (hospodárnosti) atd.

Zvyšování meziměstské mobility musí provázet smysluplné propojení městské a regionální
veřejné dopravy. Přestupní uzly přitom sehrávají velmi důležitou úlohu. Růst individuální
dopravy (automobilové) nutí sektor veřejné dopravy váženě se zamýšlet nad problémy, jejichž
řešení má vést k:

• změně řízení od produktového k zákaznickému;

• změně systémů managementu kvality na nástroj změny pro získání přínosu pro všechny
účastníky v sektoru městské hromadné dopravy – kontaktní personál, zákazníky, akcionáře,
manažery;
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• povzbuzování k inovacím a k efektivnímu šíření „nejlepších praktik“;

• zvyšování všeobecného využívání veřejné dopravy ulehčováním služeb integrované
dopravy, kde má zákazník možnost volby v konkurenčním prostředí;

• aplikováním těchto principů a přijetím přístupu kvality může veřejná doprava zlepšit svou
konkurenceschopnost vůči individuální dopravě.

1.5 Popis – souhrn obsahu
Tento materiál je rozdělen do pěti hlavních částí:
Popis sedmi manažerských nástrojů na pochopení koncepce kvality a pomoc při jejím
zlepšování. Některé z nich již známé, některé jsou poměrně nové: smyčka kvality; metody
samoposuzování; benchmarking; standardizace a certifikace; partnerství v kvalitě; garance
služby a smlouvy o službě; rámec kvality definovaný CEN.
I když je benchmarking poměrně nová koncepce v oblasti veřejných služeb, v materiálu je
popisován více než jiné nástroje.
Kvalita městské hromadné dopravy je ovlivňována vícerými zásadami. Tato část poukazuje na
to, že kvalita není koncepce, která může existovat samostatně. Kromě toho, že poukazuje na
cyklus statečnosti kvality, ukazuje její závislost na jiných faktorech, jako např.: plánování,
interní a externí účastníci, důležitost měření, vztah k životnímu prostředí.
V městské hromadné dopravě vystupují dvě základní skupiny účastníků: lokální autority
a operátoři. Kvalita silně závisí na proceduře výběru operátora a na vztahu mezi lokálními
autoritami a operátory. Část věnovaná tomuto tématu zkoumá oba tyto prvky ve vztahu ke
kvalitě.
Existuje několik doporučení pro tři typy účastníků, kteří jsou zahrnutí do procesu zlepšování:
lokální autority, operátoři a výrobci.
Celá koncepce je ilustrována konkrétními výsledky z evropských projektů.
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2. Obsah pojmu kvalita veřejné dopravy
2.1 Nástroje managementu kvality
Je několik nástrojů, které slouží ulehčení porozumění koncepce kvality a procesů neustálého
zlepšování:

• smyčka kvality;

• metody samoposuzování;

• benchmarking;

• standardizace a certifikace;

• partnerství kvality;

• garance služby a smlouvě o službě;

• rámec kvality CEN.

Smyčka kvality: zákaznická orientace místo produktové orientace
Jde o:

• dynamický proces;

• proces vedoucí ke zlepšování;

• princip, který může být aplikován jak na úroveň systému, tak i uvnitř systému;

• způsob definování požadovaných služeb a identifikování priorit změny.

Očekávaná
kvalita

Vnímaná
kvalita

Cílová kvalita

Poskytovaná
kvalita

KONEČNÝ ODBĚRATEL:
Cestující a obyvatelé města

SLUŽBA:
Operátor, město, společnost, úřady, ...

Měření
spokojnosti
zákazníka

Měření
výkonnosti
organizace

obrázek 1:  Smyčka kvality na úrovni veřejné hromadné dopravy
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Smyčka kvality vyplývá ze série interakcí mezi dvěma jasně odlišnými pohledy: pohled
zákazníka a pohled poskytovatele služby (dodavatele). Je založena na čtyřech zřetelných
benchmarcích:

Očekávaná kvalita: toto je úroveň
kvality, která je očekávaná
zákazníkem a může být definována
v pojmech vyjádřených a skrytých
očekávání. Úroveň očekávané kvality
cestujícími může být definována jako
suma určitého počtu vážených kritérií
kvality.

Cílová kvalita: to je úroveň kvality,
kterou si určuje operátor jako cíl služby,
kterou chce poskytnout zákazníkům.
Závisí na úrovni očekávání cestujících,
na externích a interních tlacích,
rozpočtových omezeních i na
výkonnosti konkurence.

Poskytovaná kvalita: je to úroveň
kvality, která je dosahována na
každodenní základně při normálních
podmínkách provozu. Do úvahy jsou
též brána přerušení a selhání služby, i
když nebyly způsobeny
provozovatelem.

obrázek 2: Očekávaná kvalita

o

obrázek 3: Cílová kvalita
10
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brázek 4: Poskytovaná kvalita
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Vnímaná kvalita: je to úroveň kvality,
která je pociťována zákazníkem během
cestování. Zákazník však často vnímá
kvalitu nejen ze samostatné služby, ale
i z informací získaných z jiných zdrojů
– okolí, ostatních cestujících a
prostřednictvím jeho předcházejících
zkušeností spojených s danou službou.

Pomocí čtyř uvedených benchmarků můž

• mezera mezi vnímanou kvalitou a oče

• mezera mezi očekávanou kvalitou a c

• mezera mezi cílovou a poskytovanou 

• mezera mezi poskytovanou kvalitou a

Zlepšení efektivnosti služby a kvality uza
„předimenzovaná“ kvalita může být ve sk
požadavků, které zákazníka nezajímají.

Metody samoposuzování
Přístup samoposuzování je založen na
koncepci „měřit a zlepšovat“ s cílem
iniciovat procesy neustálého zlepšování
v určitém systému. Samoposuzování
představuje praktickou cestu pro
organizace, které chtějí měřit svou
vlastní výkonnost a na základě výsledků
měření ji následně zlepšovat
prostřednictvím přizpůsobování svého
systému organizace. Samoposuzování je
určeno k porovnávání vlastní organizace
v čase, případně pro porovnávání
s jinými organizacemi.

Model EFQM pro samoposuzování
Už před několika lety EFQM vyvinula efe
podniku nebo výrobního systému. EFQM
pohledu na vlastní organizaci a její obodo
obrázek 5: Vnímaná kvalita
eme definovat čtyři kritické mezery v návrhu služby:

kávanou kvalitou;

ílovou kvalitou;

kvalitou;

 vnímanou kvalitou.

vírá tyto čtyři mezery. Mějme též na mysli, že
utečnosti nekvalitou, protože může jít o splnění

kt
 de
vá
obrázek 6: Předimenzovaná kvalita
11
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ivní model pro management kvality na úrovni
finuje samoposuzování jako „upření přísného
ní vzhledem k ideálu nebo modelu (v tomto případě
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model EFQM). Výsledky ukazující na silné stránky organizace a oblasti pro zlepšování a
poskytují základnu pro budoucí strategie a plány zlepšování …“
V sektoru veřejné hromadné dopravy může samoposuzování určitě vést ke zlepšení vědomostí
o systému a výkonnosti podniku.
Uvnitř dopravního systému mohou být identifikovány slabé stránky v oblasti:
Vedení a koordinace systému: rozdělení odpovědností mezi různé částí organizace
(„Kdo dělá co?“) není vždy dobře definované a to často vede k duplikaci úsilí. Otázky, které si
klademe, jsou: „Jsou dostupné zdroje efektivně využívané?“ a „Děláme všechno tak, abychom
optimalizovali řízení celého systému?“.
Politika a strategie: Strategie a politika dopravy nejsou vždy koordinované a integrované
v čase a prostoru. V dopravní politice není často dobře pochopena důležitost městské hromadné
dopravy. Sektor městské hromadné dopravy nenabízí jednotný obraz doplňkových způsobů
dopravy dostupných veřejnosti.
Péče o zaměstnance: Z tohoto hlediska je důležitá otázka: „Dostávají pracovníci v sektoru
městské hromadné dopravy odpovídající výcvik a mají příležitost na rozvíjení svých
schopností?“.
Spokojenost zákazníků: Spokojenost zákazníků je měřená především na úrovni operátora:
„Splňuje služba, která je poskytována operátorem, očekávání uživatelů?“, „A co měření globální
spokojenosti s dopravním systémem?“, „A co očekávání účastníků, potenciálních uživatelů a
těch, co služby MHD nepoužívají?“.
Obchodní výsledky: Obchodní výsledky musí být měřeny na úrovni operátora a nejen na
úrovni systému. Nástroje měření nejsou vždy dostupné a též potřebují vývoj, aby umožňovaly
přesnější měření výsledků systému.
Vliv na společnost: Podobně jako vzhledem k obchodním výsledkům, je potřeba vytvořit
měřící nástroje i na měření globálního vlivu dopravního systému na jeho okolí. Dopravní zácpy
a znečišťování životního prostředí jsou v současnosti velmi citlivými tématy, o která se města
živě zajímají.
EFQM model soustřeďuje devět manažerských zdrojů a navrhuje metodu váženého posuzování.

EFQM model samoposuzování

   Řízení
10%

Managemen
lidských zdrojů

9%

Spokojenost
zaměstnanců

9%

Procesy
14%

Obchodní
výsledky
15%

Politika a
strategie

8%

Zdroje
9%

Spokojenost
zákazníků

20%

Vplyv na
společnost

6%

Prostředky 50% Výsledky 50%

obrázek 7 - EFQM model podnikatelské výjimečnosti, vhodný i pro samoposuzování1

                                                     
1 Zdroj: EFQM
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Model EFQM se skládá z devíti rámců, které jsou rozděleny do dvou polí: prostředky a
výsledky. Pracovní metoda, kterou využívá samoposuzování, využívá formu otázek. Na každý
z devíti rámců musí být položena hlavní otázka samoposuzování, která se týká identifikace
kritéria. Jde o to, aby se dané kritérium skutečně posuzovalo i z hlediska obsahu skutečně
přesně. Předložené otázky musí respektovat úroveň osobní dopravy, úroveň podniku poskytující
služby osobní dopravy (úroveň operátorů) a úroveň veřejných autorit (úřadů), které jsou
zodpovědné za aktivity v oblasti osobní dopravy.

Model EQUIP
EQUIP je název projektu (Extending the Quality of Public Transport). Šlo o projekt
podporovaný EU v 4. rámcovém programu. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit metodu
samoposuzování pro operátory v oblasti veřejné hromadné dopravy jako první krok pro proces
benchmarkingu.

Níže uvedená tabulka představuje skupiny indikátorů a uvádí počet indikátorů ve skupině.

• Skupina 1 – Indikátory profilu společnosti, představují základ výběru benchmarků
operátorů. Indikátory popisují, jak je podnik organizován a jak organizace podniká v oblasti
působení. Některé aspekty profilu podniku mohou omezit výběr potenciálních partnerů,
například jeho velikost a lokalizace oblasti působení, taktéž typ a počet konkurentů (když
nějací jsou).

• Skupina 2 – Externí vlivy na operátora, tvoří klíčový soubor indikátorů, které určují
benchmarkingové partnerství ve vzdálenějším kroku. Okolí, ve kterém operátor poskytuje
služby, může mít významný vliv na operátora. Obzvlášť to platí v případě, že porovnáváme
na mezinárodní úrovni a operátoři přicházejí z různých tržních prostředí s různou úrovní
regulace a subvencí. Dále se může stát, že mezi zeměmi existuje výrazně rozdílné právní a
provozní prostředí.

Skupina Název skupiny Počet indikátorů ve
skupině

1 Profil společnosti 21

2 Externí vlivy na operátora 13

3 Příjmy a struktura jízdného 9

4 Využití majetku / kapacity 8

5 Spolehlivost 5

6 Produkční náklady 3

7 Výkonnost podniku 4

8 Technická výkonnost 6

9 Spokojenost zaměstnanců 12

10 Spokojenost zákazníků 7

11 Bezpečnost 3

Celkem: 91

tabulka 1 - Skupiny indikátorů podle projektu EQUIP
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• Skupina 3 – Příjmy a struktura jízdného, obsahuje indikátory, které definují strukturu
jízdného daného operátora. Zahrnují všeobecný popis jízdného na určité vzdálenosti, spolu
s detailnějším pohledem na vazby indikátorů na náklady soukromé a veřejné dopravy,
poměr mezi jednoduchou a měsíční jízdenkou, podmínky, za kterých není potřeba platit
jízdné.

• Skupina 4 – Využití majetku/kapacity. Využití dopravních prostředku a pracovní síly je
klíčem k finanční výkonnosti operátora veřejné dopravy. Nejdůležitější indikátory jsou ty,
které vyjadřují využitelnost počtu míst v dopravním prostředku, čas, který cestující stráví
v dopravním prostředku, využití dopravních prostředků a řidičů a též vzdálenost, která je
neproduktivně projeta bez toho, aby produkovala příjmy.

• Skupina 5 – Spolehlivost. I když bude operátor využívat dobře svůj majetek, jeho
výkonnost může být ohrožována nedostatečnou spolehlivostí. Např.: služby se mohou
opozdit, nebo být zrušeny na počátku či během jízdy a operátor může mít těžkosti, aby
zabezpečil plánované služby.

• Skupina 6 – Produkční náklady. Indikátory produkčních nákladů měří, jak efektivně je
operátor schopen vykonávat služby s dostupnými zdroji. Tyto indikátory závisí na
monetárních jednotkách. To limituje jejich využívání, protože operační rámec musí být
podobný mezi operátory, kteří jsou vzájemně porovnáváni.

• Skupina 7 – Výkonnost podniku. Většina z indikátorů výkonnosti organizace je více
národně než mezinárodně orientovaných. Indikátory, které jsou zvoleny na měření
výkonnosti organizace, poskytují široký přehled – jako např. celkový provozní zisk nebo
ztráta, provozní výkonnost, čistá marže a krytí zisku. Měřeny musí být též trendy za období
předcházejících pěti let.

• Skupina 8 - Technická výkonnost. V první řadě jsou měřeny indikátory, přímo ovlivněné
výkony silniční dopravy, jako např. spotřeba pohonných hmot, emise, spolehlivost a
instalování zařízení, která provázejí přepravu cestujících. Zadruhé jsou to indikátory, které
se týkají programu údržby.

• Skupina 9 – Spokojenost zaměstnanců. Většina indikátorů, týkajících se spokojenosti
zaměstnanců může být posuzována operátorem, s využitím záznamů organizace.

• Skupina 10 – Spokojenost zákazníků. Nejlepší a často jediný způsob, jak získat relevantní
informace o spokojenosti zákazníků je vykonání průzkumu mezi cestujícími, kteří právě
využívají hromadnou dopravu. výsledky průzkumu se mohou velmi jednoduše porovnat
s obrazem, který má operátor o vlastní výkonnosti. Operátor může být požádán o vyplnění
stejného počtu dotazníků jako cestující. Údaje o zjištění mínění zákazníka mohou být
v rámci benchmarkingu dány do souvislosti i s indikátory, které jsou měřeny v provozu,
jako např. počet stížností a pohotovost dopravních prostředků.

• Skupina 11 – Bezpečnost. Tato skupina indikátorů pokrývá aktuální bezpečnost dopravy a
bezpečnost pracovního okolí. Sledovány jsou: počet nehod na komunikacích s počtem
zranění řidičů a cestujících.
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V rámci každé ze skupin je definován určitý počet hlavních indikátorů. Jsou to tyto následující
indikátory.

Číslo
skupiny a
indikátoru

Název
Číslo

skupiny a
indikátoru

Název

1.1 Subkontraktace služeb 7.1 Provozní zisk / ztráta

1.3 Rozsah služeb 8.2 Emise

1.4 Najeté kilometry 8.3 Spolehlivost dopravních
prostředků

1.6 Sestava vozového parku 9.1 Fluktuace zaměstnanců

1.7 Počet jízd cestujících 9.2 Nemocnost

1.15 Provozní rychlost 10.1 Návratnost cestujících

2.9 Externí příspěvky k variabilním nákladům 10.3 Dostupnost dopravních
prostředků

3.3. Typy jízdenek 10.4 Spokojenost v dopravním
prostředku

4.1 Faktor využití 10.5 Spokojenost na zastávce

4.2 Využití vozového parku ve špičce 10.6 Informace apod.

5.3 Neuskutečněné jízdy 10.7 Přesuny mezi dopravními
prostředky

5.4 Zpožděné jízdy 11.1 Nevhodné události

6.2 Náklady na zaměstnance 11.3 Zdraví a bezpečnost cestujících

6.3 Náklady na dopravní prostředek a na
cestujícího

tabulka 2 - Super indikátory podle projektu EQUIP

Co se týká zpětné vazby od cestujících, doporučuje se rozlišovat mezi různými aspekty, které
nemají stejnou váhu ve vnímání kvality: důležitost zkoumaného předmětu a názor zákazníka o
kvalitě (očekávané nebo vnímané) služby.
Následující graf ukazuje jednoduchý způsob prezentace výsledků.
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Hodnocení
důležitosti

3

4 321 
2

1

A D 

C B 

(2.92, 2.76) 

4

Hodnocení 
kvality 

obrázek 8 - Interpretace výsledků váženého průměru bodování z průzkumu názorů

Příklad indikátoru:

1.3 Rozsah služeb

Perioda:
Metoda:

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
Urban access

Connecting
Rural access

Demand Responsive Transport

Viz Systémová tabulka definíc pro definíci služby nebo jejích oblasti
(přístup do města apod.), a dopravu, odpovídající poptávce

Hned jak to jde při informaci o změnách
Osobní znalosti operátora

Uveď "Ano" do odpovídajících políček

Procentuální zastoupení služeb

The type of service area is an important description of the operation. Some operators will be hybrids (these
are likely to be large companies). See also vehicle kilometres [1.4], fleet composition [1.6], passenger trips
[1.7] and passenger kilometres [1.8]). In a number of cases a service will change its character during its route
(e.g. it may start as a rural access service but end as a connecting service) - this variation is accommodated
by the broad bands used to complete the indicator.
[The EQUIP Handbook does not specify indicators that relate to the actual size of the operational area, as it is
difficult to calculate, and may have limited meaning for operators where services are mainly connecting and/or
rural access].

Procento z celkového rozsahu služeb, které jsou provozované ve všech
oblastech

tabulka 3 - Příklad indikátoru2

                                                     
2 Zdroj: EQUIP
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Benchmarking

Definice

 Je známo několik přístupů k definování pojmu benchmarking:
Pojem „benchmarking“ byl vytvořen již před mnoha lety ale stále není skutečně pochopen a toto
slovo je denně nesprávně používané. Často můžeme slyšet slova „benchmark“,
„benchmarking“, „benchmarkovat“ a „nejlepší praktiky“, které se navzájem zaměňují. Ve
skutečnosti však mají čtyři kompletní rozdílné významy, které nejsou navzájem zaměnitelné!
Benchmark je standard výjimečnosti nebo úroveň, vůči které se jiné podobné objekty měří
nebo posuzují. Je to něco „předurčené k napodobování“.

Benchmarking je proces. Je to prostředek, kterým chceme dosáhnout v určité oblasti úroveň
výkonnosti, která je v současnosti lepší než naše. Jednoduše vyjádřeno – benchmarking je
proces, sestávající z následujících kroků:

• definování benchmarku;

• zjištění, jakou nejlepší hodnotu má „benchmark“ (co je standardem výjimečnosti);

• určení, jak je úroveň dosahována (jaké metody nebo procesy produkují tyto výsledky?;

• rozhodnutí, jak vykonat změny ve vlastních podnikových procesech, které dovolí organizaci
dosáhnout nebo překonat benchmark;

• „nejlepší praktiky“ je prostředek, kterým je úroveň benchmarku dosahována.

Benchmarkovat znamená vykonat benchmarking (použít proces benchmarkingu)

 Cíle
Benchmarking může být popsán jako systematické porovnávání výkonnosti organizace vůči:

• jiným oddělením / pobočkám (vnitřní benchmarking)

• jiným organizacím, konkurenci nebo vedoucím organizacím v odvětví (externí
benchmarking)

Hlavním cílem benchmarkingu je stavět na úspěšných zkušenostech ostatních místo
„znovuobjevování“. Myšlenka je jednoduchá: nejvýkonnější pro uskutečnění změny je učením
se z pozitivních zkušeností jiných organizací. Realizace procesu benchmarkingu s nejlepšími
společnostmi v podobném typu aktivit a s podobnými procesy může organizaci pomoci
identifikovat způsob dosažení úspěchu a upravený ho použít pro vlastní potřeby. Benchmarking
je způsob managementu, kterým se zdůrazňuje neustálé zlepšování. Je to ideální nástroj
efektivnějšího využívání zdrojů, redukce nákladů a zlepšení kvality služby.
Použitím benchmarkingu jako východiskové základny se snaží „učící organizace“ stále udržovat
kontakt s nejnovějšími a nejlepšími praktikami v dané oblasti, namísto spoléhání se na
nemoderní myšlenky nebo utopie. Benchmarking je vždy vykonáván se záměrem uskutečnění
zlepšování. Analýza může být zaměřena na produkty, procesy a výsledky (výstupy).
Vykonávajíc benchmarking, organizace získává informace ke zlepšování a rozvoji, což může
vést ke zlepšování výkonnosti.
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Benchmarking není jen procesem tvorby, třídění a porovnávání shromažďovaných údajů, ale je
to i dynamický proces výměny informací, který se může stát efektivním katalyzátorem změny
k lepšímu. Přínosy z benchmarkingu se odvozují z faktu, že:

• povzbuzuje a opravňuje management k vykonávání změn prostřednictvím realizace inovací
a postupů dosažení nejlepších výkonů;

• působí na zvyšování spokojenosti zákazníků a pracovníků, jako i na zvyšování
konkurenceschopnosti;

• v dlouhodobější perspektivě může být extrémně důležitý k nastavení strategických cílů a
identifikování programů jejich dosažení;

• zvyšuje uvědomění si, co organizace dělá a jak dobře to dělá, vyžaduje významnou míru
samoposuzování a motivace;

• odstraňuje postoje „klapky na očích“ a „zde nevynalezené“.

 Vysvětlení „porovnání“ a „nejlepší praktiky“:
Jádro přístupu benchmarkingu je porovnávání s ostatními. Tento přístup dále objasníme.
Prohlédněte si následující graf:

Výsledky 
konkrétního 
indikátoru

A

B

C

D

Čas
rok n-10 rok n rok n+10

obrázek 9 - Graf s představením výsledků pro určitý indikátor3

Předpokládejme, že jsme v roce n v městě D a že si přejeme zlepšení strategicky vybraného
indikátoru (jako např. modální podíl MHD). Porovnáváme nás s městy A, B, C.

                                                     
3 Zdroj: CERTU
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Co bychom měli dodržovat, abychom úspěšně dosáhli „nejlepší praktiky“?

• Město A má nejlepší aktuální výsledek, ale už 10 let neustále klesá, a proto jsou jeho
momentální cíle a ambice zaměřeny na zastavení tohoto poklesu. Proto jsou jeho aktuálně
dobré výsledky zavádějící.

• Město B dosahuje též vynikajících výsledků v roce n, pravidelně rostoucí už více než 10 let,
ale jeho začínající úroveň před 10 lety je vzdálená od situace v městě D. Takže je způsob
dosažení dobrý výsledků užitečný pro město D? Musíme být opatrní.

• Město C nepatří mezi nejlepší města v roce n, bylo však v porovnatelné situaci jako město
D před 10 lety a od tohoto období dosahovalo vynikajících výsledků. Samozřejmě tento
případ by měl být do hloubky přezkoušen.

Z tohoto příkladu zjišťujeme, že představa „nejlepších praktik“ může být chápána jako „lepší“
praktiky než vlastní. Při každém porovnávání si musíme být jistí, zda jsou regionální situace
skutečně srovnatelné. V konečném důsledku musíme pro náš další budoucí vývoj zkoumat i
minulost. Analyzování trendů pro určitou periodu je stejně tak důležité jako analyzování
výsledků v aktuálním čase.

Benchmarking v sektoru městské hromadné dopravy
Aktivity benchmarkingu se ještě příliš nedotkly sektoru městské hromadné dopravy. několik
příkladů použití existuje, ale tento počet je velmi malý. Příklady pokrývají jen několik
specifických aspektů managementu a mají často jen omezené trvání.

V sektoru dopravy můžeme identifikovat 3 typy benchmarkingu:
Interní benchmarking: Interní benchmarking není specifický pro veřejnou dopravu. To, co
můžeme analyzovat a na co můžeme použít proces benchmarkingu, jsou: administrativní
management, finanční management, management lidských zdrojů nebo jiné všeobecné
manažerské praktiky. Přitom je možné využívat techniku hodnotové analýzy.
Externí benchmarking mezi operátory: Externí benchmarking mezi operátory ještě není
běžný. Hlavní příčiny jsou: důvěrnost informací, nedostatek efektivních nástrojů na
identifikování srovnatelných praktik a uzavřenost kvůli obavě z odhalení slabých stránek.
Naproti tomu existuje několik klubů jako např. „CoMet Group“.
Externí benchmarking mezi úřady: O benchmarkingu mezi úřady by se mohlo uvažovat
v následujících oblastech: chování úřadů v době transformace, vztah úřadů k operátorům, podíl
úřadů na manažerském systému, rozdělování zodpovědnosti mezi úřady a operátory.
Benchmarking může být viděn též z jiného pohledu třemi rozdílnými způsoby: benchmarking
na regionální úrovni, na národní úrovni a na mezinárodní úrovni. Při tom v závislosti na úrovni,
na které se proces použije mohou být použity rozdílné metody a může být dosaženo rozdílných
výsledků.
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Klíčové faktory úspěšného benchmarkingu

 První faktor: podmínky úspěšného benchmarkingu:
Poznat sebe, poznat „nepřátele“, zpracovat nejlepší zkušenosti, dosáhnout převahy.
Benchmarking je neustálý proces měření svých produktů, služeb a praktik proti jejich
bezprostředním konkurentům nebo těm společnostem, které jsou identifikovány jakou vedoucí
společnosti v odvětví.

Je několik bodů uváděných k definici, které jsou důležité a mohou být dále rozvíjeny:

- neustálý proces;

- měření;

- produkty, služby a praktiky;

- podniky známé jako vedoucí společnosti v odvětví.
Shrnuto – benchmarking je strukturovaný způsob rozhlížení se na identifikování, analýzu a
osvojení nejlepších praktik, které byly vyjádřeny. Je to neustálé učení se ze zkušeností, díky
kterým jsme si vědomi, co dělají ostatní, jak to dělají a jakých výsledků dosahují. Je to
prostředek určení racionálních výkonnostních cílů prostřednictvím hledání a napodobování
nejlepších praktik, které vedou k vyšší výkonnosti.

Benchmarking není:

• vhodný jen na řešení rozsáhlých projektů;

• poslední manažerský „módní výstřelek“;

• marketingový průzkum;

• vždy jednoduchý.
obrázek 10. Podmínky pro
úspěšný Benchmarking
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 Druhá oblast, která je velmi důležitá pro úspěch
benchmarkingu je podpora a závazek vedení projevený
managementem.
Každá realizace procesu benchmarkingu potřebuje aktivní
podporu organizace. Proto, aby se stal benchmarking
neodmyslitelnou součástí normální pracovní etiky
organizace, musí tato podpora existovat.
Každá realizace benchmarkingu vyžaduje reálnou aktivní
podporu „sponzora“.

 Třetí klíč úspěchu je volba námětu pro realizaci
benchmarkingu.
Předmětem realizace benchmarkingu má být oblast
podniku, která je nejdůležitější pro dosažení klíčových
podnikových cílů. Proto je nevyhnutelně jasně nutné
porozumět aktuálním podnikovým příležitostem, hrozbám,
silným a slabým stránkám, deficitům kvality apod.
obrázek 11. Benchmarking a
vyšší management
obrázek 12. Benchmarking a
výběr subjektu
21
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 Čtvrtý klíč je výběr lidí, kteří budou vést realizaci
benchmarkingu.
Když se uvažuje o vykonání benchmarkingu, je důležité,
aby byly myšlenky generovány týmem, stávajícím se z lidí,
kteří aktuálně pracují v podniku. Lidem, kteří pracují
v benchmarkingových týmech, musí být jasné, že realizace
procesu benchmarkingu je „dodatkem“ k jejich denním
pracovním povinnostem. Čas, který je věnován výběru
týmu, ubezpečení, že členové ovládají nutné nástroje, jsou
zavázaní, oduševnělí, mají dostatek energie, může tvořit
rozdíl mezi úspěchem a selháním procesu benchmarkingu.
Taktéž je velmi důležité, aby byly členové týmu před
začátkem realizace vyškoleni v procesu benchmarkingu.

 Pátý klíč je způsob, kterým je vykonán proces – přístup.
Proces benchmarkingu je vykonán přesným postupem krok
za krokem, aby se zaručilo, že uplatnění metod vytvoří
dobré předpoklady pro úspěch. Všechny „zkratky“
způsobují, že místo faktů používáme dohady a neurčitost.
Doporučení jsou potom více podobné odpovědím na
hádanky. Ale na druhé straně, ani když jsou doporučení
založena 100% na faktech, nemáme 100% jistotu, že je
vedení organizace přijme.

obrázek 13:Benchmarking –
správní lidé na správném místě

obrázek 14:Benchmarking –
přístup
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Formální proces benchmarkingu
Proces benchmarkingu se skládá ze čtyř fází. V každé z těchto fází jsou akcie, které je potřebné
vykonat, aby proces proběhl dokonale.

 Fáze 1: Plánování a sběr údajů
Tato fáze identifikuje námět a „partnery benchmarkingu“, v ní se vytvářejí a testují dotazníky.
To zabezpečuje, aby byly požadované údaje získávány nejvhodnějším způsobem.
Klíčové otázky jsou: Je vybraný námět kritický pro náš úspěch? Kteří jsou nejvhodnější
„partneři benchmarkingu“? Kdo bude sbírat údaje a jakým způsobem?

 Fáze 2: Analýza
Potom, co jsou údaje sesbírány, musí být analyzovány. Cílem této fáze je pochopení silných
stránek „partnerů benchmarkingu“ a zkoumání těchto stránek proti vlastní výkonnosti.
Klíčové otázky jsou: Jsou lepší? Když ano, o kolik? Proč jsou lepší? Co se můžeme od nich
naučit? Jak můžeme aplikovat to, co se naučíme, do našeho podniku?

 Fáze 3: Integrace
Táto fáze identifikuje změny, které musíme vykonat na dosažení úrovně benchmarků, které byly
identifikovány v předcházejících krocích. Tyto změny vyvolají vytvoření nových nebo
modifikovaných cílů, které mají být integrované do výstupů procesů a do jejich měření.
Klíčové otázky jsou: Máme identifikovány benchmarky? Porozuměli jsme, jak jsou benchmarky
dosahovány? Kvantifikovali jsme mezery ve výkonnosti? Stanovili jsme mezery v projektované
výkonnosti? Pochopili jsme, jaké změny potřebujeme vykonat? Přijali jsme výsledky analýzy?

 Fáze 4: Akce
Abychom dosáhli cíle určené během fáze integrace, musíme vytvořit a uskutečnit plány akcí.
Musíme taktéž dbát na mechanismus zpráv, abychom monitorovali postup dosahování cílů.
Naproti tomu si musíme uvědomit potřebu periodické rekalibrace benchmarků.
Klíčové otázky jsou: Identifikovali jsme klíčové akce, pomocí kterých dosáhneme požadované
zlepšení ve výstupech procesu? Odsouhlasili jsme „kdo“, „co“ a časový plán pro každý prvek
plánu? Pobrali jsme plán s každým, koho se týká?

Ale…
Benchmarking je výkonný nástroj. Avšak je to jen nástroj. Není zázračný, nedokáže zabezpečit
výsledky sám o sobě.
Potřeba pokračujícího zavádění procesu benchmarkingu do všech podnikových činností se
odvíjí od neustále se měnícího světa, kde určení cílů a úloh vyžaduje jejich odvozování od
benchmarků ze všech koutů světa a ze všech (i příbuzných) oblastí průmyslu.
Benchmarking se musí stát součástí procesu integrovaného managementu, musí být používaný
velmi zřetelným způsobem, především vzhledem na podporu realizace „vize“, dosažení
„kritických faktorů úspěchu“, neustálé zlepšování klíčových podnikových procesů, definování
náročných, ale dosažitelných cílů a identifikaci kritických oblastí zlepšování.
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Standardizace a certifikace
Standardizace a certifikace jsou částmi procesu zabezpečení
kvality. Zabezpečení kvality se stává z „všech plánovaných
a systematických aktivit, implementovaných uvnitř systému
kvality a demonstrujících potřebu poskytovat důvěru, že
objekt splní určené požadavky kvality“. Standard (norma)
definuje „systematické aktivity“ a certifikace zabezpečuje,
že standard bude respektován.
Mezinárodní standardizační organizace (ISO) definuje
normy jako „dokumentované dohody, obsahující technické
specifikace nebo jiná přesná kritéria, která jsou důsledně
používána jako pravidla, návody nebo definice pro
ubezpečení, že materiály, výrobky, procesy a služby jsou ve
shodě s jejich účelem“.

Systémy norem kvality: normalizace procesů
výroby
Normy kvality jsou ISO 9000:2000, 9001:2000 a 9004:2000. IS
„organizační strukturu, procedury, procesy a zdroje potřebné k 
kvality“.
Vzpomínané normy skupiny ISO 9000:2000 se zaměřují na pro
být optimalizován a řízen tak, aby jeho výsledkem byl co nejlep

Normy managementu kvality: standardizace procesu 
ISO 9001 (část 1 – 4) představuje normu pro budování systému
Management kvality je definován pomocí ISO jako „všechny ak
které určují politiku kvality, cíle a zodpovědnosti a uskutečňují
jsou plánování kvality, kontrola kvality, zabezpečení kvality a z
kvality“. Manažerská norma se zabývá procesem řízení uvnitř s
9001:2000 poskytuje doporučení pro budování a realizaci systé
(průvodce dobrými praktikami).

Normy výstupu: standardizace charakteristik výstupů
Tato koncepce vychází z definice charakteristických vlastností 
v sektoru služeb je, že norma definuje charakteristické vlastnos
publikoval AFNOR, francouzská standardizační organizace, fra
805) pro veřejnou hromadnou dopravu, která měla název „Kval
kritérií pro osobní dopravu“. Představuje jedinečný příklad norm
služeb veřejné hromadné dopravy.
Normy podávají návod jak vytvořit všeobecný proces managem
identifikací očekávání zákazníka, definováním specifické služb
očekávání zákazníka a jiných externích a interních omezení, po
kontrolování, zda dosažené výsledky splnily cíle, a konečně ově
zákazníkem, co má vést k revizi specifikace služby, když je to n
obrázek 15: Standardizace a
certifikace
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Partnerství v kvalitě
Koncepce „partnerství v kvalitě“ je v sektoru veřejné dopravy poměrně mladá. Poprvé se
objevila ve Velké Británii na počátku 90. let jako důsledek deregulace a privatizace společnosti
UK Bus Industry roku 1986. Ve skutečnosti je potřeba partnerství v kvalitě přímým důsledkem
redukce koordinace služby v osobní dopravě, což byl následek deregulace.
Počátečním důsledkem deregulačních opatření bylo vytvoření zjevného nedostatku způsobilosti
výkonných orgánů osobní dopravy v aglomeracích a regionálních rad a úřadů na jiných místech
ovlivňovat způsob udržování vhodných podmínek v intermodálních zařízeních a v mnohých
podpůrných zařízeních pro cestující (autobusové zastávky, stanice, informační služby).

Dopravní odbor prostřednictvím kterého ministerstvo odpovídá za lokální dopravní služby a
služby autobusové dopravy, požadoval od výkonného orgánu osobní dopravy a regionální rady
zvážit možnosti zlepšení služeb tím, že se zlepší vztahy s operátory.
Partnerství se uskutečňují s:

• „komerčními autobusovými operátory;

• operátory, kteří poskytují „podpůrné“ služby;

• s nově vytvořenými železničními operátory, kteří zahrnovali též „franching“.

Dohody zahrnovaly obstarávání „základní“ infrastruktury a informačních systémů úřady, a též
podporu operátora při snaze o dosahování vyššího standardu provozu a vyšší kvality dopravních
prostředků. Nadále se operátor musí zavázat poskytovat informace o úrovni služeb, o změnách
jízdního řádu mimo dohodnutého rámce pro veřejné služby. Operátoři jsou taktéž povzbuzování
ke koordinaci s operátory, se kterými nejsou v konkurenčním vztahu při zabezpečování služby
na místech změny dopravních prostředků (přestupy apod.).
Přínosy a stinné stránky schématu jsou:

• zákazníci a cestující profitují ze zlepšení místní infrastruktury a uspořádání mezidruhových
přestupů, jakož i zdokonalení informačních systémů a zařízení;

• partnerství nemá právní vykonatelnost a není orientované na dosažení vysoké návratnosti
investic pro úřady. Jde o to, aby operátoři mohli soustřeďovat kapitál na zlepšování
infrastruktury a služeb zvyšováním životaschopnosti a marže zisku;

• viditelná zlepšení, která zákazní postřehne, ho směřují k důvěřování operátorovi;

• operátor „nízké kvality“ může nepřiměřeně profitovat vzhledem k tomu, jakou hodnotou je
jeho podnik připraven podílet se na provozu. Neexistují ani minimální standardy pro vstup
na trh, kromě těch, které předepisují různé zákony a struktury.

Garance služby

Garance služby a smlouvy o službě
Očekávání uživatele městské hromadné dopravy mají určitou úroveň očekávání a v konečném
důsledku ho nezajímá, jakým způsobem se poskytovatel služby postará o to, aby byli jeho
očekávání naplněna. Uživatel se účastní služby (splní služba jeho očekávání?) a jeden z jeho
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hlavních požadavků se týká spolehlivosti služby (může uživatel očekávat stejnou úroveň služby
pokaždé, když ji použije?). Spolehlivost je identifikována jako jedna z nejdůležitějších slabin
současné městské hromadné dopravy.
V důsledku toho vznikají otázky: Do jaké míry se může uživatel městské hromadné dopravy
„spoléhat“ na služby? Jak si může být uživatel služeb městské hromadné dopravy opravdu jistý,
že dostane opravdu to, za co si zaplatí? Jak bude uživatel Městské hromadné dopravy
ubezpečen, že dosáhne svého místa určení spokojen?
Koncepce garance služby vznikla proto, aby poskytla odpověď na tyto otázky. Operátor nebo
autority, které odpovídají za službu musí ujistit uživatele služby, že ručí za službu, kterou
poskytují (řídí). Ručení musí být aplikovatelné v každou denní hodinu, v každé sezóně i v každé
části sítě.
Smlouvy se podrobně zabývají závazkem vůči zákazníkovi, stanovují standardy, které operátor
používá a dodržuje. Smlouvy určují, jak zjišťovat svou výkonnost vůči dohodnutým
standardům, jak se starat o zákazníka a kompenzovat mu nedostatečně poskytnutou službu.
Smlouvy též indikují, jak mohou zákazníci kontaktovat operátora.
Smlouvy mohou být rozděleny do čtyř skupin:
1. Smlouva záměru, která rozvrhuje práci, přičemž bere ohled na všeobecné hodnoty a

principy.
2. Smlouva závazku, která objasňuje formálně závazky ustanovených hodnot a principů

definovaných ve smlouvě.
3. Smlouva prostředků, které vymezují akce, které budou použity na konečné plnění závazků.
4. Smlouva „dohody“, která obsahuje podklady práv a povinností všech částí.

Kompenzace
Když není dosažena slíbená úroveň služeb, zákazníkovi musí být poskytnuta kompenzace, aby
se obnovila důvěra k závazkům vyjádřeným ve smlouvě. Kompenzace může být zvažována ve
dvou přístupech:
Finanční kompenzace: zohledňují princip „uspokoj nebo vrať peníze“. Cílem je zaručit „co“
uživatel za svoje peníze dostane. Když tedy nebude dosažena úroveň služby, zákazníkovi budou
vráceny peníze. Tento princip je běžný při nákupu zboží, ale často je nedostatečně rozvinut
v sektoru služeb.
Jiné kompenzace: existuje tu několik případů alternativ finančních kompenzací. Cíl může být
dosažen celkem odlišnými kompenzacemi (dárečky, předplatným,…) nebo garantováním
minimální úrovně služeb (proplacení taxi při odvozu na místo určení, garance dosažení
konečného cíle).

Garance služeb a kontraktů
Garance služeb je v podstatě smlouva mezi orgány odpovědnými za služby v městské hromadné
dopravě (úřady a operátoři) a konečným zákazníkem služby (uživatelem). Co se týká garance
služby, autority i operátoři sami definují určitou úroveň služby.
Ve smluvním vztahu mezi úřady a operátory může být garance služby považována za
standardizování minimální úrovně kvality služby, přímo vztažená na produkční schopnost
systému.
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CEN rámec kvality pro veřejnou dopravu
Matice, která byla vytvořena v CEN (finální validace proběhla roku 2001), nabízí souhrnný
rámec pro analýzu činitelů funkční a technické kvality veřejné dopravy. Očekává se, že se stane
v budoucnosti společným evropským doporučením na identifikování prvků kvality ve veřejné
dopravě.

1.1 Síť1. Přístup

1.2 Jízdní řád

2.1 Externí rozhraní

2.2 Interní rozhraní

2. Dostupnost

2.3 Výplatné

3.1 Všeobecné informace

3.2 Dopravní informace za normálních podmínek

3. Informace

3.3 Dopravní informace za nenormálních podmínek

4.1 Délka cestování4. Časové dispozice

4.2 Přesnost a spolehlivost

5.1 Závazek

5.2 Zákaznické rozhraní

5.3 Zaměstnanci

5.4 Fyzické provázení

5. Péče o zákazníka

5.5 Volba způsobu výplatného

6.1 Podmínky okolí

6.2 Zařízení

6.3 Ergonometrie

6. Pohodlí

6.4 Komfort jízdy

7.1 Bezpečnost před kriminálními činy

7.2 Bezpečnost pres nehodami

7. Bezpečnost

7.3 Vnímání pocitu bezpečnosti

8.1 Znečištění

8.2 Přírodní zdroje

KVALITA

8. Životní prostředí

8.3 Infrastruktura

tabulka 4 - Matice kvality ve veřejné dopravě4

                                                     
4 Zdroj: QUATTRO
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obrázek 16 – Přístup

obrázek 17 – Dostupnost

obrázek 18 – Informace: "Zobrazení spojů metra v reálném čase - Stuttgart"
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obrázek 19 – Péče o zákazníka

obrázek 20 - Pohodlí

K této matici existuje množství komentářů – například fakt že nezahrnuje financování
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Propojení mezi nástroji kvality
Následující graf poukazuje na hlavní spojnice, které mohou být popsány mezi rozličnými
nástroji. Neznamená to však, že kromě uvedených neexistují jiná propojení.

Souhrn kvality

Metody samoposuzování

BenchmarkingGarancie služby

Rámec CEN

Partnerství kvality Standardizace a certifikace

obrázek 21 – Smyčka kvality je jednoznačně na průsečíku všech nástrojů. Přestavuje společný odkaz.5

2.2 Základy managementu kvality v městské hromadné dopravě

Kvalita a plánování v městské hromadné dopravě
K dosažení úspěchu v tvorbě nových procesů a nových způsobů provozu jsou důležité
následující faktory:

• pracovat extenzivně, během celého dne produkovat služby, za jejichž provoz jsme
zodpovědní – nejen ráno a večer, ale kdykoliv během dne. Poznat svůj produkt;

• plánovat, připravovat a hodnotit, nehledět na samotný koncový produkt, ale zkoumat cestu,
jak jste se ta dostali;

• mít představu – jak může pomoci tým, když nevíme, kam se chceme dostat;

• komunikovat rychle a zřetelně. Team chce skutečné zprávy a ne tričko a nebo hrneček kávy;

• ujasnit si jak „budou běžet věci kolem“ v budoucnosti a silně podporovat management;

                                                     
5 Zdroj: CERTU
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• překonat „strach z chyby“ a „setrvačnost pracovníků“ tím, že vytvoříme systém
odměňování, kterým bude podporovat ty, kteří budou nositelé nových myšlenek, bude
podporovat týmovou práci se skutečnými změnami chování;

• rozpoznat životní důležitost zručností a schopností pracovníků (lidských zdrojů) – zvyšovat
standardy, ale poskytovat dobrý výcvik, zlepšovat procedury, ale udržovat „POMOC“ jako
klíčové slovo.

Tyto principy musí být aplikovány na podniky i na úřady – všichni se musí učit chápat tento
proces zlepšování efektivnosti a zlepšování pozice městské hromadné dopravy na trhu.

Městská hromadná doprava znamená sdílenou zodpovědnost
Existují tři klíčové body zlepšování kvality v městské hromadné dopravě, které jsou sdílené:

• stimulace trhu, včetně politického, právního a regulačního rámce;

• inteligentní používání nejlepších nástrojů a metod, jako tendering a kontrakting;

• povzbuzování managementem a pracovníky ke změnám kultury organizace, které zlepší
služby zákazníkům a pozitivně ovlivní veřejné mínění.

Když nemůžeme měřit, můžeme řídit
Životaschopný, ideální manažerský systém kvality v podniku se zaměřuje především na:

• výkonnost služeb, které se bezprostředně týkají zákazníka;

• aktivity, týkající se podpory zákazníka;

• v neposlední řadě na finanční výkazy a statistiky.

Veřejná hromadná doprava a kvalita životního prostředí
Městská hromadná doprava nedává výhradní zodpovědnost žádné organizaci. Existuje
prokazatelný podíl operátorů na výsledcích, ale nemohou být skutečně zodpovědní za všechny
účinky jejich inteligence.

Městská hromadná doprava má obrovský potenciál na externality (to jsou faktory, které
vytvářejí externí náklady), a to prostřednictvím:

• vlivu na životní prostředí prostřednictvím znečišťování a emisí;

• vlivu hluku a vibrací;

• vlivu hluku a ohrožování osobní bezpečnosti jiných uživatelů dopravy;

• vlivu na obyvatele a podnikání v městských oblastech.
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Externality způsobují:

• ovlivňování životního prostředí (znečišťování, hluk, vibrace);

• bezpečnost (sociální náklady);

• zácpy (ztráta efektivního pracovního času a znečišťování).

Tyto externality si žádají společné posuzování – ovlivňují nejen operátora, nepříznivě ovlivňují
hrubý domácí produkt a udržitelnou mobilitu. Společný přístup vyžaduje:

• jasné stanovisko autorit a operátorů vzhledem na jejich společné cíle;

• identifikaci aspektů, které mají být zahrnuty do tendru a procesu kontraktace;

• identifikaci aspektů, které mají být předmětem partnerství a uspořádání spolupartnerství.

Výsledkem má být:

• redukce negativních externích nákladů (znečištění, atd.) prostřednictvím akceptovatelných
omezení operátorů;

• zlepšování kvality životního prostředí cíleným dosahováním vyšších standardů a
přijatelných nákladů;

• zavedení specifických prvků kvality do dokumentů na přípravu a realizaci tendrů a
kontraktů;

• a především, připuštění společné zodpovědnosti ve všech aspektech, které se týkají
životního prostředí a městské hromadné dopravy.

Kvalita ve veřejné dopravě je výsledkem kvality řízení lidí
Jedna z nejméně rozvinutých oblastí v sektoru městské hromadné dopravy je faktor pracovníků
(lidských zdrojů). Přestože byla městská hromadná doprava v minulosti posuzována jen podle
čistých výkonových ukazatelů, zaměstnanci organizací MHD byli považováni jen za část
procesu. Ve skutečnosti celý úspěch podnikání, které je orientované na zákazníka, je na lidech.
To se týká:

• pracovníků na linii kontaktu se zákazníkem, kteří vykonávají každodenní službu;

• kontrolorů, manažerů první linie a techniků, kteří podporují každodenní službu a organizaci
údržby;

• teamu manažerů a výkonné rady organizace.
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Kvalita je poctivá
Ve spolupráci se všemi zúčastněnými vytváří kvalita poctivý cyklus „Vyhráváš, vyhrávám“.

Lepší kvalita služby

Vyšší jízdné

zvýšení finančních
schopností zlepšování

kvality služby

Vyšší příjmy

Vyšší atraktivita služby

Vyšší odhodlání platit

Ztráta zákazníků Noví zákazníci

Výkonnost
managementu

kvality

obrázek 22 - Cyklus odhodlání zaplatit za službu6

2.3 Kontrakty a tendry kvality
Dobrý tendr a dobrá smlouva jsou rozhodujícími prvky dobré kvality veřejné hromadné
dopravy. Rozličné prvky přispívající kvalitě:

• právní rámec

• procedura tendru

• samotný kontrakt

                                                     
6 Zdroj: QUATTRO



Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 34

Studijní materiál PORTAL www.eu-portal.net

Právní rámec

Regulace trhu

Metody regulovaný nedokonalá
konkurence

dokonalá
konkurence

Volný přístup

Volný tendering

Omezený tendering

Přímé vyjednávání

tabulka 5 - Regulace trhu a metody tenderingu

Mimo sféru otevřeného a volného tenderingu jsou potvrzeny určité principy v podmínkách
právního rámce před nabídkou tendru. Jsou to:

• dostupnost údajů a informací o trhu všem uchazečům;

• komunikace o dodatečných informacích (výsledky. příklady, otázky jednotlivých uchazečů)
ke všem uchazečům;

• zda je specifikována přesná úroveň služeb a nebo zda budou akceptovány shodné a
neshodné (možné inovační) nabídky;

• postup rozhodnutí kontraktu – například jak bude hodnocena kvalita v peněžních termínech;

• procedura vyjednávání ve smyslu národního zákona o smlouvách a jeho výkladu;

• procedura dodatkových částí, kde je vyzvaný uchazeč požádán o upřesňování – může
zahrnovat: dohody o nákupech, dohody o výstavbě, dojednání o leasingu zařízení, kontrakty
provozu a údržby, pojištění, financování.
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Typy kontraktů

netto náklady brutto náklady management

Rizika úřady oba operátoř
i

úřady oba operátoř
i

úřady oba operátoř
i

politická

produkční

tržby

finanční

plánovací

environmentální

smluvní

tabulka 6 -Kontrakty a dělení rizika mezi úřady a operátory7

V tomto kontextu jsou typy kontraktů:
Kontrakt netto nákladů – produkční rizika a tržby, nesené operátorem, který přijímá tržbu;
Kontrakt brutto nákladů – produkční riziko nesené operátorem a rizika tržby nesená úřady;
Manažerský kontrakt – i když se základna obmění, jde vlastně o kontrakt netto nákladů

Doba uzavření kontraktu
Ve všech případech může být kontrakt velmi odlišný vzhledem k době:
Dlouhodobé kontrakty – mohou být vhodné, ale nákladné na organizované výzvy, vyjednávání
a uplatňování
Krátkodobé periodické kontrakty – mohou být v principu lákavé, mohou však též odradit
prosazování inovací (např. nákup nových dopravních prostředků) a mohou být nákladné ve
smyslu nákladů správy a operátora
Diskuze o délce uzavření kontraktů je v zásadě otevřená, předmětem zvažování jsou výhody a
nevýhody jednotlivých typů.

                                                     
7 Zdroj: QUATTRO
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Produkční riziko snášené

Dopravcem Oběma Úřady

Dopravcem KONTRAKT NETTO
NÁKLADŮ

Oběma Kontrakt netto nákladů se
sdíleným rizikem tržeb

Kontrakt brutto nákladů
s vazbou na tržby

Manažerský kontrakt
s vazbou na produktivitu a
tržby

R
iz

ik
o 

trž
eb

 s
ná

še
né

Úřady KONTRAKT HRUBÝCH
NÁKLADŮ

Manažerský kontrakt
s vazbou na tržby

MANAŽERSKÝ
KONTRAKT

tabulka 7 – Produkční rizika a rizika tržeb8

Procedura tendru
Je zřejmé, že tato část se týká jen zemí, ve kterých existuje procedura tenderingu. Když to není
tento případ (popsaný níže jako příklad), může tato část sloužit jako příklad použití regulačního
rámce, užitečného pro budoucnost.
Pro proceduru tenderingu je životně důležitý začátek procesu, pro který musí být prioritou dobře
připravené a zveřejněné dokumenty. První část procesu je vydání zvacího dopisu do tendru.
Toto musí být zveřejněno tak, aby byl dokument veřejně dostupný. Výjimku tvoří proces pre-
kvalifikace, který je vytvořen proto, aby ověřil seznam uchazečů.

Pozvání do tendru obsahuje:

• cíle tendru;

• plný popis procedury, která bude následovat;

• technickou specifikaci;

• proceduru pro vytvoření užšího seznamu uchazečů;

• kritéria a proces evaluace, prostřednictvím kterého bude vybrán úspěšný uchazeč;

• detaily o rozdělení odpovědnosti a sdílení rizika;

• je doprovázen vyhlášením, které načrtává hlavní teze strategie a politiky, sledované
autoritami;

• zahrnuje též informaci o přiměřené tvorbě cen:

- projektování sítě linek a tras;

- schéma tvorby jízdného;

- jízdní řády a minimální úrovně služeb

- frekvenci služby, kvalitu a spolehlivost jednotlivých složek.

                                                     
8 Zdroj: QUATTRO
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Konečně v dokumentu bude vyjádřeno zda se budou akceptovat nabídky, které nejsou ve shodě
s požadavky (které však mohou obsahovat inovační řešení).

Procedura vyhodnocení:
Procedura vyhodnocení je klíčovou částí celé
procedury a vyžaduje úzkou spolupráci úřadů i
operátora v rámci aktivit, vykonávaných v reálném
čase. Je životně důležité, aby procedury a principy
byly známy a přijaty všemi, kterých se týkají.

Kontrakt samotný
V zásadě je dobře načrtnutý, na korektních základech vytvořený kontrakt „mlčenlivým“
dokumentem, na jehož principech bude řízen každodenní provoz a posuzována výkonnost na
nekonfrontační základně.

obrázek 23: Procedura tendru
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Standardní
paragrafy

• zda jde vzhledem k nákladům o “čistý” nebo “hrubý” kontrakt

• paragrafy o pojištění a náhradě škody

• trvaní kontraktu (kolejová doprava 5 – 7 let; autobusy 3, 5 nebo 7 let
s mezilehlými revizemi, když se to jeví jako vhodné)

• dojednání pro případy neshod a arbitrážních procedur

Paragrafy,
týkající se
služby

• detaily o managementu a zaměstnanosti

• výcvik zaměstnanců

• specifikace a standardy o dopravních prostředcích

• obstarávání a udržování dopravných prostředků

• dostupnost pro zákazníky a pohybově omezené

• označování a oblečení

• tvorba cen

• propagace a informace

• stížnosti

• získávání údajů

• záležitosti infrastruktury

• monitorování a uplatňování odměn / pokut

• ochrana tržeb / kontrolování jízdenek

• využívaní zařízení

Paragrafy
pro případ
revizí,
prodloužení
a ukončení
kontraktu:

• okolnosti územního plánování a životního prostředí

• změny ve zvyklostech využívání místní dopravy

• revidování požadavků na vzdělání

• nové legislativní a regulační okolnosti

• neplnění podmínek kontraktu operátorem

• pokuty, uložené operátorovi statutárním úřadem (např. nedostatečná údržba)

• ztráta licencí operátora kvůli "špatné pověsti"

• finanční nečestnost operátora

• platební neschopnost nebo finanční chyby úřadu nebo operátora

• obstarávání provozu společnosti jinými podniky

• dobrovolné odstoupení ze služby operátorem

• zrušení kontraktu úřadem když není kontrakt realizován

• usvědčení operátora z kriminálního činu

• nouzové situace

• celkové ukončení kontraktu po formálním upozornění

tabulka 8 - Kontrakt9

                                                     
9 Zdroj: QUATTRO
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2.4 Odpovědnost účastníků
Existuje celá série požadavků veřejných
úřadů, operátorů a z určitého hlediska i
výrobců dopravních prostředků a zařízení,
kteří se rozhodující měrou podílejí na
celkové kvalitě veřejné hromadné dopravy.

Všeobecná doporučení pro zlepšová
Účastníci, kteří ovlivňují kvalitu ve veřejné do

• poskytovat uživatelům veřejné dopravy v m
používáním upravených praktik a postupů 
fyzických a finančních zdrojů v tržním pro

• transformovat zkušenosti veřejné dopravy 
cesty“, což znamená nabízet zákazníkům s

• nezavazovat a nenutit zákazníka, aby muse
jeho produkčním procesům;

• používat kvalitu a management kvality na 
které konkurují soukromým vozidlům;

• definovat management kvality jako plynulé
v organizaci, místo sledování stabilní a spe

• stimulováním politického a legislativního r
k životnímu prostředí;

• rozvíjet zákaznicky orientovaný přístup. M

• považovat veřejnou dopravu za více než po
sociální dopad a proto požaduje speciální p
manažerských postojů.
obrázek 24: Kontrakt
39
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ní kvality ve veřejné dopravě
pravě musí:

ěstských částech nejlepší možné služby
managementu kvality, optimalizovat používání
středí;

z „běhu přes překážky“ do „bezproblémové
lužby dopravy ode dveří ke dveřím;

l porozumět institucionální organizaci systému a

přilákání zákazníků nabízením takových služeb,

 hledání lepších služeb a permanentní pokrok
cifické úrovně kvality;

ámce dosáhnout udržitelnou mobilitu vzhledem

ít na mysli „náš Zákazník, náš Pán“;

dnikání. Veřejná doprava má pozoruhodný
éči při prosazování společných ekonomických a
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Požadavky pro městské úřady

• definovat strategie městského rozvoje včetně strategií dopravního managementu;

• na těchto základech formálně odsouhlasit politiku sítě a jasně vysvětlit zúčastněným
operátorům „jak budeme organizovat činnosti v tomto prostředí“;

• vyjasnit politiku dopravy, její očekávaný dopad na fungování města a její důsledky na
priority ve smyslu kvality;

• mít ujasněno, co dokážeme dělat dobře sami a co může být předmětem kontraktu i pro jiné
subjekty. To se netýká jen zabezpečování veřejné dopravy, ale i regionálního rozvoje,
územního plánování, rozvoje dopravních sítí apod.;

• snažit se dělat tak, aby byli do procesu hledání lepší veřejné dopravy zahrnuty všechny
kompetentní úřady a všichni účastníci tohoto systému, kteří ovlivňují její výkonnost (jako
např. zástupci policie, jiných operátorů, kteří nespadají pod pravomoci uvedeného úřadu);
partnerství kvality s operátory může být využité nad rámec tendrů a kontraktů, může
pomoci například při spolupráci při tvorbě tarifů;

• používat tendry na propagaci technik managementu kvality tím, že budeme připisovat
v nabídkách důležitost know-how a „dobrým myšlenkám“;

• mít vyjasněno, zda se budou akceptovat nabídky, které nejsou ve shodě s požadavky a když
ano, jak budou brát v úvahu a uskutečňovat inovační řešení;

• navrhnout takový systém penalizace a odměňování, který by umožnil vyhnout se postihu
operátora za záležitosti, které nejsou pod jeho kontrolou;

• zavázat se k dosažení cílů, které má pod vlastní kontrolou (týkající se např. dostupnosti a
kvality silniční nebo kolejové infrastruktury) a když je to nevyhnutelné, podrobit se
mechanismu „trest a odměna“ a znovu se ujistit o spolehlivosti těchto závazků nebo
kompenzaci jejich nákladů, které mohou vzniknout vzhledem k selhání úřadu ve službě vůči
dohodnutým podmínkám;

• pokusit se spolu s operátorem vytvořit takové pracovní vztahy, ve kterých by byli
upřednostňovány kooperační postoje a stimulace inovačních přístupů na obou stranách;

• mít jasnou představu o tom, co očekávají zúčastněné strany od vztahů na základě kontraktu;

• používat balíček vyvážených cílů a objektivních a subjektivních indikátorů výkonnosti na
posuzování efektivnosti svého programu a snažit se vtahovat zákazníky do procesu
posuzování kvality;

• povzbuzovat ve své organizaci pozitivní kulturu „bez výmluv“ a snažit se prostřednictvím
stanovených principů dosáhnout výjimečnosti v řízení;
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• konat jako učící se organizace, která vychází z interního a externího benchmarkingu
s jinými městy a s jinými sektory, aby identifikovala příležitosti pro zlepšení: benchmarking
může přinést inovační a implementovatelná řešení tím, že vystopuje, jak funguje v jiných
městech management veřejné dopravy, ale i jiné oblasti (turistika, služby volného času,
nákupní centra);

• získávat zkušenosti z reálných situací pravidelným používáním veřejné dopravy;

• ve svém specifickém systému používat kontrakty, tendry a licence ke stimulaci operátorů
k přijímání takových rozhodnutí a k takové orientaci, které odpovídají výše uvedeným
námětům.

Požadavky pro operátory
Význam operátora je spojen s jeho schopností získat procedury tenderingu a uzavírat dobré
smlouvy o kvalitě. To ovlivní jeho schopnost poskytovat uživatelům a obyvatelům dobrou
kvalitu služby. Doporučujeme operátorům:

• poznat svůj trh;

• hodnotit svou výkonnost služby co nejpravdivěji (ať je dobrá nebo špatná) a porovnávat ji
s poptávkou a s konkurencí

• brát větší ohled na své činnosti jako na obchod: operátoři musí při tvorbě strategií, určování
cílů a priorit osobní dopravy zohledňovat především dopad aktivit na místní společnost a na
kvalitu života;

• usilovat o potvrzení zřetelných profesionálních způsobilostí dosažením formální certifikace
podle norem (ISO 9000, XP X 50-805) a nebo realizací principů komplexního
managementu kvality do všech svých činností;

• zavést správně navržený systém měření spokojenosti zákazníků založený na jejich
očekáváních;

• zavést správně navržený systém monitorování kvality a řídící panely kvality, používající
indikátory, které respektují měřící aspekty spokojenosti zákazníka;

• vyvinout systém měření spokojenosti zákazníků a použít jeho výsledky ve spojitosti s těmi,
které byli získány z vnitřního systému monitorování kvality;

• dosáhnout výjimečnosti v managementu a v operacích, prostřednictvím kterých upevňujeme
principy managementu (např. EFQM);

• použít management na linii kontaktu se zákazníkem (linie fronty: v přímém kontaktu
s uživatelem) na programy rozvoje a trvalého zlepšování výkonnosti v činnostech kontaktu
se zákazníkem;

• trvale vyhodnocovat spokojenost zákazníků;

• zavádět do zavedených prvků podnikání směrodatné hranice a principy;
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• pěstovat při vedení zaměstnanců pozitivní přístup „bez výjimek“;

• osvojit si otevřený a čestný přístup k řešení problému služby a kompenzovat zákazníkům
selhání služby;

• snažit se podporovat rozvoj partnerství s úřady;

• formálně a neformálně porovnávat svou výkonnost s jinými uvnitř sektoru veřejné dopravy
nebo s jinými sektory;

• nezapomínat, že lidé, kteří nejvíce ovlivňují kvalitu služeb veřejné dopravy jsou řidiči
autobusů, dopravní strážci, osoby odpovědné za řešení stížností a údržbu dopravních
prostředků. Jejich pracovní podmínky přímo ovlivňují jejich ochotu a schopnosti poskytovat
dobrou kvalitu. Je proto nevyhnutelné poslouchat pracovníky, vést dialog o jejich
pracovních podmínkách, o firemní dopravní strategii, o výsledcích jejich práce a o
praktických důsledcích manažerských rozhodnutí.

Požadavky na výrobce zařízení pro veřejnou dopravu
Prostřednictvím své odpovědnosti, která se týká návrhu zařízení dopravních prostředků, jejich
vývoje a výroby, hrají výrobci klíčovou úlohu v kvalitě, která je poskytována obyvatelům.
Výrobcům se doporučuje:

• rozpoznat, že nikoliv přání operátora nebo úřadů jsou hnacími silami trhu, ale jsou to
požadavky zákazníka;

• rychle reagovat na inovace, týkající se návrhu zařízení a podporovat je;

• plně podporovat operátory zřízením odpovídajících služeb po prodeji;

• tvořit dodavatelský řetězec a přijímat obchodní praktiky;

• realizovat proces benchmarkingu vůči konkurenci a vůči souvisejícím odvětvím;

• snažit se zviditelnit své profesionální zručnosti dosažením formálního uznání standardizace
systému managementu kvality (ISO 9000) a nebo zavedením principů komplexního
managementu kvality do své organizace;

• dosáhnout výjimečnost v managementu a ve všech činnostech prostřednictvím respektování
manažerských principů (např. EFQM).
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3. Národní zvláštnosti / Lokální úpravy
Co se týká kvality veřejné dopravy, projekt ISOTOPE (a běžící projekt MARETOPE) poukázal
na to, že v oblasti organizace veřejné dopravy existují mezi jednotlivými zeměmi významné
rozdíly.
Když budeme myslet na tři úrovně organizace veřejné dopravy (strategickou, taktickou a
operativní), nemůžeme pochybovat, že strategicky nejvyšší úroveň představují dopravní úřady
(autority). Hlavní rozdíly mezi zeměmi existují v dělení odpovědnosti mezi národní vládu a
místní úřady.
Na druhé straně, operační úroveň je realizována prostřednictvím dopravní společnosti, která
může být úplně soukromou společností, ale může být i státní (veřejná) nebo smíšená.
Zřejmě největší rozdíl spočívá v zabezpečování úloh kvality ve střední, tedy taktické úrovni.
Iniciativa a místo dané kvalitě závisí na dělbě odpovědnosti a zainteresovanosti každého
partnera, působícího v taktické úrovni.
Je potřeba si uvědomit, že když je vše detailně vypracováno místními úřady a když úloha
operátora spočívá jen v dodávání toho, co je přesně popsáno, prostor pro manévrování je
velmi omezen. Na druhé straně spektra, pokud iniciativa směrování vykonávaných služeb závisí
na samotném operátorovi (jen se slabým rámcem povinností), jeho úloha ve zlepšování kvality
bude mnohem větší.
Z toho důvodu je doporučeno učitelům realizovat spolu se studenty hlubokou analýzu funkcí
národního a místního rámce sdílení odpovědností. Toto cvičení (s použitím výsledků z projektů
ISOTOPE a MARETOPE) může napomoci studentům lépe porozumět příležitostem a
omezením jejich vlastní země v porovnáním se zeměmi EU.
To se obzvláště týká kvality integrované veřejné dopravy, které můžeme lépe porozumět
s využitím znalostí národního a místního rámce.
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4. Příklady a případové studie
Kvalita a benchmarking představují koncepce i metody. Existuje několik příkladů formalizace
kvalitativního přístupu a uskutečnění benchmarkingu.
Následující příklady mohou napomoci prezentaci koncepcí.
Kromě toho je k dispozici též několik zdrojů na www stránkách – např. ELTIS (www.eltis.org)
a BEST (www.bestransport.org).

4.1 Příklad: Certifikace služby třech autobusových linek
Od února 1998 má RATP certifikované služby třech autobusových linek. Certifikace proběhla
v souladu s francouzským nařízením n° 95354 z 30. března 1995, který představuje směrnici,
týkající se certifikace služby (definovaný a schválený rámec doporučení). Tato směrnice byla
vytvořena ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, jmenovitě: dvě skupiny reprezentující
zájmy cestujících, úřady, představitelé ministerstva dopravy, certifikační instituce a
představitelé RATP.
Na požádání úřadů – Syndicat des Transports Parisiens (Paris Transportation Agency) byla
doporučení aplikována na všechny autobusové linky v regionu Ile de France, nejen na ty, které
jsou provozovány RATP. Doporučení byla flexibilní a zahrnovala následující:
14 závazků služby ze kterých bylo 9 všeobecných a 5 bylo určeno specificky pro konkrétní
linky. Těch 9 všeobecných závazků mělo být aplikováno na každou autobusovou linku regionu
Ile de France, kde byla požadována certifikace. Závazky, určené specificky pro konkrétní linky
byly individuálně definovány podle zvláštnosti linky. Všechny závazky musely odpovídat
francouzskému standardu NF 50-805 a museli dále pokrývat všechna skupinová kritéria
spadající pod standard.

14 závazků služby RATP:

• informační služba na dálku

• informace v bodě prodeje

• informace na autobusové zastávce

• informace na autobusové zastávce během přerušení služby

• informace v autobuse během přerušení služby

• chování řidiče

• pravidelnost / přesnost

• pohodlí / obsazenost autobusu

• boj proti podvodníkům (černým pasažérům)

• vzhled řidiče
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• spolehlivost autobusu

• boj proti znečišťování

• čistota na autobusové zastávce v normálních podmínkách

• čistota autobusu zevnitř i zvenku

Každá závazek je spojen s:

• odvoláním na službu

• cílovou úrovní, která má být dosažena

• nepřijatelnou situací

• reakcemi na nepřijatelné situace

• metodami, použitými pro měření a výpočet pro každý závazek jako i popis způsobu
organizace měření (kdo je zodpovědný za co)

• organizací realizace služby

• metodami kontroly a auditu, které jsou aplikovány certifikačním orgánem

• informacemi zákazníkům vzhledem na závazky.

Certifikační orgán je zodpovědný za množství ověřování, včetně:

• platnosti a efektivnosti systému měření

• posouzení, zda odpovídá realizovaná kvalita závazkům

Certifikační orgán musí též analyzovat všechny stížnosti zákazníků, které organizace dostala, a
má právo vykonat průzkum u cestujících. Certifikace je každoročně obnovována a je též cílem
následných auditů.

4.2 Příklad: Zákaznická smlouva veřejné dopravy v Oslo (OPT)
Společnost Veřejná doprava Oslo (OPT – Oslo Public Transport) realizovala velmi inovační
systém. „Zákaznická smlouva Oslo“ a s ní související kompenzační schéma se velmi odlišují od
jiných „klasických“ listin. Je to jediná smlouva, která nabízí kompenzaci, která je rovnocenná
nespokojenosti, kterou zákazník zažil. Cíl zákazníka je dosáhnout cílovou destinaci. Garance
cestování v Oslo zaručuje zákazníkovi, že v případě výpadku služby mu uhradí náklady na taxi
do cílové zastávky (viz níže uvedený komentář ke kompenzacím).
Cíle OPT byly zaměřeny na zvýšení úrovně práv svých zákazníků, kterým nabízí odškodnění
v případě selhání služby. Tím je zákazníkům ulehčeno též vyjádření svých názorů a návrhů na
zlepšení a též to poukazuje na serióznost, s jakou organizace vnímá potřebu kvality. Vnitřní
efekt takovéto garance byl poukázáním na to, kde může být kvalita zvýšena. Garance byla
aplikována u všech operátorů ve veřejné dopravě v Oslo, tedy v metru, tramvajích, autobusech a
zahrnuje též subkontraktované autobusové dopravce. Garance cestování je neustálý proces
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zlepšování kvality, vedoucí k většímu uspokojení zákazníků a ne projekt, který končí dnem, kdy
byla garance spuštěna.

Zkušenosti Norů též objasňuje „osm bodů, které zvažujeme, když zavádíme garanci“. Tyto body
jsou poměrně důležité pro ty, kteří plánují představit některé typy dokumentů. Jsou to:

1. Trvat na přesvědčení managementu. Je životně důležité, aby management zodpovídal za
záruku.

2. Je důležité správně informovat všechny zaměstnance. Jakékoliv změny v garanci způsobují
neurčitost. Je důležité systematicky obnovovat údaje pro všechny, kterých se projekt týká.

3. Rezervování dostatečného času pro interní procesy. Pravděpodobně budou trvat déle, než si
myslíte.

4. Interní vzdělávací kurzy musí být vedeny profesionály. Použití externích specialistů a
zaměstnanců s dobrými znalostmi podniku.

5. Je jisté, že musí být široká rozmanitost názorů o garanci. Použití průzkumů na testování
různých koncepcí a další vývoj založte na těchto průzkumech.

6. Neobávat se spustit systém garance cestování. Důsledky pro společnost se obvykle
přehánějí. V Oslo se odhadovalo, že proplácení nákladů na taxi bude přibližně 1,3 mil.
norských korun za rok (mnoho odborníků říkalo, že je to příliš optimistický odhad), místo
toho platí 120 000 NOK.

7. Používat extenzivní a dobrý marketing. Nepřipustit, aby byla myšlenka garance
prezentována jen přes média. Prostřednictvím vlastní prezentace garance se vyhnete
dezinterpretaci nebo chybným informacím.

8. Neztratit rozmach, dynamiku, rozhodnost. Pokračovat v monitoringu, rozvíjet a upravovat
garanci po zavedení a reagovat na změny okolností.

Od té doby co byla v Oslo uvedena garance dopravy, na všech úrovních byl kontrakt se
zákazníky podstatně zlepšen.

4.3 Příklad: Finanční kompenzace v londýnském metru
V londýnské dopravní společnosti London Underground (UK) funguje bez problémů systém
proplácení cestovného v případě nespokojenosti a ilustruje velmi dobře způsob finanční
kompenzace v případě selhání služby. London Transport (LT) má uzavřeny se zákazníky dvě
smlouvy: smlouvu metra a smlouvu autobusů. Systém vracení peněz obsahuje jen smlouva
metra.
Smlouva má jednoduchou a praktickou formu. Závazek, který je vyjádřen ve smlouvě se týká
služby dopravy v metru (musí být „rychlá, častá a spolehlivá“), stanic metra (musí být
„příjemné, rychlé a bezpečné“), informací (musí být „obnovované“) a zaměstnanců (musí být
„zdvořilí a vlídní“).
Smlouva zahrnuje paragraf o kompenzaci, která je „odpovídající hodnota jízdného, při kterém
se objevilo selhání v podobě zpoždění“. Kompenzace je realizovatelná na základě potvrzení, že
meškání bylo větší než 15 minut a bylo „zaviněno LT“. Smlouva zahrnuje též formulář, který
musí stěžovatel vyplnit. Kromě všeobecných informací (poměrně podrobných) musí stěžovatel
předložit svou jízdenku jako důkaz zpoždění. Každoročně se vykoná více než 250 000 návratek.
Roční náklady na tuto aktivitu jsou menší než 0,9 mil. EUR proti celkovému příjmu 1,1 mld.
EUR.
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4.4 Případová studie skupiny CoMET: Kluby benchmarkingu
Už roku 1995 porovnává svůj systém výkonnosti pět největších systémů „těžkého metra“ na
světě: Berlín, Londýn, Hongkong, New York a Paříž. Tyto systémy založili benchmarkingové
konsorcium, které je koordinované prostřednictvím Railway Technology Strategy Centre
(RTSC) se sídlem na Imperial College v Londýně, s cílem nacházet myšlenky pro nejlepší
praktiky. Od té doby do konsorcia vstoupili tři další systémy – Mexico City, Sao Paulo a Tokio.
Tato skupina je známa pod názvem CoMET – Comunity of Metros.

Základní myšlenka benchmarkingového klubu je shromažďovat základní údaje od svých členů,
které jsou nutné pro identifikaci následujících prvků benchmarkingu:
Klíčové indikátory výkonnosti (KPI). Tato úloha se skládá z:

• definice indikátorů v oblasti finanční efektivity, využití majetku, spolehlivosti, bezpečnosti
a kvality služby;

• návrh vhodných technik zjišťování (průzkumu);

• shromažďování a validace důležitých údajů;

• zvyšování porovnatelnosti a srozumitelnosti údajů.

Případové studie. Tato aktivita představuje část programu sběru údajů a zlepšování kvality
spolu s kvantitativním a kvalitativním nahlédnutím na různé přístupy v rozličných podnikových
oblastech. Případové studie se tvoří kvůli testování realizace programu neustálého zlepšování a
pro definování nejlepších praktik. Tyto případové studie se týkají nejen služeb metra (kolejové
dopravy), ale i závažných zkušeností ze souvisejících oblastí průmyslu a služeb.
Nejlepší praktiky. Tato úloha dává zúčastněným podnikům příležitost identifikovat zkoumané
praktiky i procedury a zavést „nejlepší praktiky“, identifikované na základě neustálého
zlepšování a ze závěrů různých případových studií.

Po třech letech se příklady realizace nejlepších praktik zlepšování týkaly:

• kapacity: několik systémů uskuteční v současnosti změny na operativní úrovni na zvýšení
kapacity a spolehlivosti služby;

• outsourcingu: některými zúčastněnými systémy metra byla sdělena a aplikována poučení o
zabezpečování realizace nepodstatných aktivit vnějšími zdroji;

• úrovně získávání pracovníků: již existující práce konsorcia označila významné příležitosti
na zlepšení nákladové efektivity, týkající se získávání a udržení pracovníků – analýza
výsledků realizace probíhá v současnosti;

• spolehlivosti: byla demonstrována důležitost řízení spolehlivosti a londýnské metro
(London Underground) právě v současnosti realizuje změny, které se týkají dvou linek;

• dopravních zařízení – investice do údržby a managementu lidských zdrojů.
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Konsorcium CoMET je jedna z mála benchmarkingových skupin v městské hromadné dopravě,
zřízená na delší období (při vytvoření konsorcia nebyl definován čas ukončení jeho činnosti).
Cíle na jedno z aktuálních období:

• získat větší hodnotu z existujících databází a prací, vykonaných v předcházejícím období;

• podporovat metra při zavádění systémů neustálého zlepšování, orientovaného na zákazníka;

• zlepšit uskutečňování některých návrhů nejlepších praktik;

• nastartovat tvorbu závěrů a shrnutí z časových údajů pro určení tendencí, trendů a vlivů
různých politik a akčních programů;

• pokračovat v definování nejlepších praktik v oblastech s vysokou prioritou, aby bylo možné
tyto praktiky přímo realizovat.

4.5 Příklad: Realizace ISO 9004/2 v Bruselu (STIB-MIVB)
Proces managementu kvality tak, jak byl aplikován v STIB-MIVB je založen na jednoduchém
řídícím motivu „Dosažení spokojenosti zákazníka za přiměřenou cenu – Voldoening voor de
juiste prijs“. Byly identifikovány čtyři základní položky:

• splnění očekávání regionu;

• neustálý výzkum a měření kvality služeb zákazníkům;

• používání společného jazyka, orientovaného na zákazníka i uvnitř společnosti;

• vyhledávání nejlepších vztahů mezi různými zájmy.

Důležitost podtrhávají čtyři principy:

• Monitorování dosahování spokojenosti musí být největší prioritou;

• každá aktivita musí přispívat k vyčíslitelnému výstupu;

• společnost musí fungovat v souladu s jejím okolím;

• společnost může vykonat změny jen za souhlasu celé komunity.

Schválení uvedené politiky kvality bylo dosaženo v první dohodě o kvalitě, která byla
podepsána mezi správou regionu Metropola Brusel a STIB-MIVB. Tento kontrakt, který byl
uzavřen na čtyři roky (1991 – 1994) indikoval úlohy STIB-MIVB pro uspokojení požadavků
zákazníka při nejvyšší nákladové efektivitě a nastavil progresivní systém kvality, založený na
standardech ISO 9004:1994.
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A. Výcvik LOTS (Logical Thinking System)
Top management nastartoval vzdělávací cyklus, určený pro všechny členy společnosti – od
nejvyšší úrovně po nejnižší. Metoda LOTS (Logical Thinking System) seznamuje všechny
účastníky s:

• oznámením: zákazník je středem našeho zájmu;

• technikami managementu;

• společným jazykem.

Jako příklad musí každá skupina prostudovat a rozvinout projekt zlepšování pro určitou aktivitu
společnosti. Vzdělávání 5 500 členů STIB-MIVB, rozdělených do čtyř hlavních kategorií
(management, výkonní zaměstnanci, řidiči, techničtí pracovníci), probíhal v letech 1991 – 1996.

Roku 1992 byla nastartována funkcionální analýza všech oddělení společnosti. Skládala se z:

• definování funkcí a služeb, realizovaných každým oddělením a každou sekcí společnosti;

• klasifikace těchto funkcí na základě očekávání zákazníků;

• zorganizování diskuze mezi odděleními a uživateli;

• validace funkcí v porovnání s úlohami, přidělenými STIB-MIVB.

Úlohy, specifikované v kontraktační smlouvě podepsané roku 1990 byli v druhé verzi z roku
1995 mírně pozměněny a přesměrovány. Specifikace poslání STIB-MIVB zahrnuje:

7 zákaznických funkcí (CF) pro STIB-MIVB:

• doprava;

• prodej;

• aktivity proti vandalismu a kriminalitě;

• ochrana před podvody;

• koordinace dopravy (s jinými společnostmi);

• spolupráce s ochráncem občanských práv (ombudsmanem);

• vědomosti o existenci konzultační komise pro uživatele.
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4 zdrojové funkce (RF):

• lidská;

• finanční;

• technická;

• specifická;

4 funkce pro životní prostředí:

• regionální;

• městské, federální a evropské autority;

• údržba infrastruktury;

• respektování pospolitosti (komunity).

3 úlohy, delegované regionem (TR)

• realizace prací na infrastruktuře;

• podpora politiky mobility pro region;

• zabezpečit, aby byl region dosažitelný příslušnými kompetencemi STIB-MIVB.

Na sledování těchto úloh byla vykonána inventarizace všech funkcí společnosti. Více než 800
produktů / služeb bylo zaznamenaných a identifikovaných prostřednictvím indikátorů jako např.
uspořádání, frekvence, kapacita, čas dodání, uživatelé.

C. Procesní řízení
Každý produkt / služba nebo skupina produktů / služeb je výsledkem procesu, který představuje
postupnost aktivit, počínaje identifikací potřeb, přes kompetenci, až po finální produkci. Popis
těchto procesů, které často obsahují aktivity realizované několika odděleními podniku, vyžadují
rozvoj příčné vize podniku. Aktualizace každého procesu byla realizována koordinátorem ve
spolupráci s manažerem, nebo z pracovníkem zodpovědným za všechny podstatné aktivity,
který si uvědomoval vzájemné interakce a rozhraní mezi všemi zúčastněnými odděleními. Bylo
identifikováno kolem 100 procesů, ve kterých se rozhodovalo o tom, „kdo je za co
zodpovědný?“, jako i o kritériích, se kterými souhlasili i zaměstnanci (kvalita, kvantita, čas).
Pro každou funkci byli vytvořeny s využitím znalostí o funkcích společnosti a formalizací
různých procesů měřitelné indikátory. Pomocí těchto indikátorů byla definována úroveň kvality,
potřebné pro zabezpečení každé funkce. Manuál kvality STIB – MIVB sumarizuje 18
základních funkcí, které jsou realizovatelné prostřednictvím přibližně 100 procesů a výstupem
kterým bylo 800 produktů / služeb.

4.6 Příklad: Strategie managementu v Grenoblu (SEMITAG)
SEMITAG10 řídí síť městské dopravy v městské oblasti Grenoblu (23 měst) v zájmové oblasti
zřizujícího úřadu, SMTC. Společnost provozuje 20 tratí, má 800 zaměstnanců a 300 dopravních

                                                     
10 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258, 380444 Grenoble

Cedex 9.
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prostředků (tramvají, trolejbusů a autobusů). SEMITAG přepraví 220 000 cestujících denně a
roční rozpočet dosahuje 300 mil. FF.

Po rychlém růstu vhledem k otevření dvou tramvajových linek v letech 1987 a 1990 se
management rozhodl zaměřit se na zlepšení realizovaných služeb a organizace. Vedlo to roku
1993 ke spuštění projektu, nazvaného PAQT 97 (Plan d´Action Qualité Tag). Tento projekt
definoval strategii a hlavní cíle společnosti na následujících 5 let. Tři základní snahy projektu
PAQT 97 byly:

- lépe sloužit zákazníkovi;

- lepší vzestup hodnoty zaměstnanců a jejich schopností;

- lépe zvládat ekonomická a finanční omezení.
Kvalita představuje společný dominující faktor těchto třech přístupů, které zahrnují některé
prvky komplexního managementu kvality (Total Quality Management): zákaznický přístup,
větší zájem o zaměstnance a efektivnější využívání zdrojů. Uvnitř těchto třech přístupů bylo pro
periodu 1993 – 1997 definováno 8 hlavních cílů.

Přístup 1:
- Ukončení rozšíření Jih – Sever;

- Otevření nového střediska;

- Spuštění procesu kvality;

- Zlepšení kvality služeb;

- Certifikace.

Přístup 2:
- Modernizace operační struktury;

- Rozhovory pro individuální posuzování;

- Optimalizace organizace práce a dojednání o pracovní době.

Přístup 3:
- Zřízení decentralizovaného systému rozpočtování;

- Zřízení nového systému tarifu.
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Plán managementu považoval za hlavní cíl certifikaci, která byla plánována na roky 1993 –
1997. Naproti tomu to představovalo jen část procesu kvality v podniku. Proces kvality, hlavní
téma PAQT 97 měl dva aspekty:

• aktivity na zlepšení kvality služeb zákazníkům;

• aktivity na zlepšení interních činností s cílem dosáhnout certifikát ISO 9001.

První část procesu kvality byla rozčleněna na tři fáze:

• průzkum spokojenosti na poznání názoru zákazníka a identifikaci jeho požadavků (září
1993);

• závazek služby vůči veřejnosti, vyjádřený smlouvou kvality, která obsahovala cíle kvality
(březen 1994);

• změna existujících praktik ve smyslu dosáhnout definované cíle (od r. 1994).

4.7 Příklad: Certifikace podle ISO 9000 v Bruselu (STIB-MIVB)
S cílem stimulovat různá oddělení STIB-MIVB k nasměrování ke komplexní kvalitě a kvůli
zesílení konkurenční pozice STIB-MIVB a během přípravy na možnou liberalizaci se Rada
STIB-MIVB rozhodla získat certifikaci, založenou na standardech ISO 9000.

Místo toho, aby byla všechna oddělení certifikována ve stejném čase, manažeři STIB-MIVB se
rozhodli, že v úzké kooperaci s oddělením kvality ve společnosti vyberou pro první případ jen
omezený počet oddělení. Kritéria pro tento výběr byla:

• dobrovolnost a angažovanost manažerů;

• reprezentativnost různých oddělení;

• zainteresovanost různých oddělení na přímém kontaktu se zákazníkem.

V konečném důsledku jsou certifikována nebo v procesu certifikace čtyři oddělení:

• Oddělení zodpovědné za péči o zákazníky v případě přerušení provozu metra (certifikováno
podle ISO 9002 v březnu 1998);

• Dílna pro karosérie tramvají (certifikována podle ISO 9002 v prosinci 1997);

• Oddělení Bezpečnost – Hygiena – Ergonometrie (certifikováno podle ISO 9002 v říjnu
1997);

• Centrum výcviku řidičů (certifikováno podle ISO 9001 v prosinci 1997).

Kumulovaný efekt, který se očekával uvnitř společnosti, v jejích odděleních, byl podpořen
manažerskými praktikami, realizovanými v cerifikovaných odděleních. Pozitivní přínos
spočíval i v tom, že tvůrci rozhodnutí ve společnosti dychtivě vyhledávali informace o účincích
manažerských praktik certifikovaných oddělení. Přitom byl použit též proces benchmarkingu.
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4.8 Hybridní benchmarkingový rámec (HM Customs and Excice)

Business Review
Business review představuje vysokou úroveň
zkoumání podnikových potřeb a přezkoušení všech
omezení služby. Zkoumání ustanovuje rámec pro
přezkoušení potřeb manažerů i zákazníků,
identifikuje národní systém, který musí být použit a
zkoumá též jiné faktory, které mohou ovlivňovat
způsob a aktivity poskytovaných služeb.Toto
zkoumání může zahrnovat:

• osobní otázky;

• majetkové otázky;

• vliv určitého plánu na reorganizaci;

• jiná relevantní zkoumání / reporty;

• legislativu (např. rovnost příležitostí, zdraví a
bezpečnost, EU);

• úzkou spolupráci s jinými organizacemi
veřejného sektoru,

• partnerství se soukromým sektorem.

Požadavky na úroveň služby

Použitím výsledků ze zkoumání podniku můžeme
připravit požadavky na úroveň služby (Service Level
Requirement – SLR). Tento dokument používá
zjištění z Business Review, aby rozvrhl práci, která
bude vykonána. Zahrnuje to:

• popis toho, co má být dosaženo (výsledky);

• popis toho, co bude vyprodukováno nebo dodáno
(výstupy);

• standardy služeb, které mají být dosaženy;

• všechna technická omezení nebo jiná stanoviska
(např. bezpečnost) a potřebu pracovních sil.

Business
rewiew

Požadavky na
úroveň služby

Business
rewiew
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Zkoumání efektivity

Zkoumání efektivity představuje detailní pohled na
to, jak je možné nejlépe dosáhnout standardy
poskytovaných služeb s použitím omezení, uložených
v SLR (požadavky na úroveň služby). Zkoumání
efektivity využívá benchmarking veřejného i
soukromého sektoru, aby se získali informace o
dobrých praktikách. Z tohoto zjištění má být
vypracován návrh s informacemi, které pomohou
pochopit, jak může být práce vykonávána co nejlépe.
Management a zaměstnanci jsou zváni do procesu
zkoumání efektivity. Je důležité, aby se zúčastnili
tohoto procesu, protože potom lépe přijímají
výsledky a mají i lepší pochopení pro následné
změny existujících praktik.

Návrh

Výsledkem zkoumání efektivity je návrh. Tento
návrh by měl obsahovat detaily o:

• metodách a systémech použitých pro realizaci
úloh;

• přidělování zdrojů;

• způsobech monitorování poskytování služby

• o nákladech poskytování služeb

Business rewiew

Požadavky na
úroveň služby

Interní
benchmark

Zkoumání
efektivity

Externí
benchmark

Návrh

Business rewiew

Požadavky na
úroveň služby

Interní
benchmark

Zkoumání
efektivity

Externí
benchmark
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Ohodnocení

Proces vyhodnocení probíhá ve dvou stupních:

1. Zvažování domácího návrhu – evaluační
komise musí být přesvědčena, že práce je
vykonávána tak, jak je to navrhováno, a je též
splněn soubor standardů SLR (požadavek na
úroveň služby).

2. Porovnávání pomocí benchmarkingu – když je
již vyhodnocovací komise spokojena s návrhem,
následuje přezkoušení návrhu vzhledem
k informacím z benchmarkingu, které byly
získány z interních i externích zdrojů.

Řízení výsledků
Pokud je již vyhodnocovací komise spokojena
s návrhem služby, potom se určí dohoda o kvalitě
služby (SLA – Service Level Agreement), aby bylo
jisté, že služba je dodávána způsobem a náklady,
které odpovídají návrhu. Když vyhodnocovací
komise není spokojena, zvažuje se možnost dodávání
služby alternativními zdroji (outsourcing).

Business rewiew

Požadavky na
úroveň služby

Interní
benchmark

Zkoumání
efektivity

Externí
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Ohodnocení
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5. Shrnutí a doporučení
První doporučení: předtím, než je představena koncepce kvality a benchmarkingu, je vhodné
vzpomenout současnou finanční a institucionální organizaci veřejné dopravy.
Druhé doporučení: vkládejte studenty do všech možných situací. Jejich vnímání uživatele jim
pomůže najít koncepci a současně lepší pochopení zákmů jiných uživatelů (úřady, operátor).
Třetí doporučení: je těžké představit proces benchmarkingu mezi operátory, protože důvěrnost
informací jim překáží otevřeně hovořit o pozadí svých úspěchů a problémů. Všechny dostupné
informace, hlavně národní zkušenosti, které by mohli být prezentovány, jsou velkou výhodou
především pro školené.
Čtvrté doporučení: každý, na každém místě se pokouší zlepšovat kvalitu. Pochopit, jak je těžké
snažit se o zlepšování, když jsme na místě úřadu nebo operátora můžeme jen tehdy, když
pochopíme, co ve skutečnosti dělají. Proto je vhodné do procesu tenderingu pozvat i zástupce
lokálního operátora, který může představit, co konkrétně dělá v této oblasti, jaké mají úlohy.
Pomůže to studentům poznat spojení mezi koncepcí a její skutečnou realizací.
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6. Cvičení
Obě koncepce – kvalita a benchmarking (a uvnitř je jádrem: porovnávání) jsou využívány
každým – i studenty – v každodenním vlastním životě. Pedagogický cíl je ukázat strukturovaný
a profesionální přístup k tvorbě společné koncepce. Pro studenty může být zajímavé, když sami
odhalí různé přístupy v koncepcích. Zkoumání může být realizováno v malých skupinách nebo
individuálně každým studentem.
Další příklad: čtyři prvky smyčky kvality nejsou specifické jen pro veřejnou dopravu, mohou
být aplikovány na všechny typy produkce. Předmětem cvičení mohou být různá témata
evropského rámcového programu pro veřejnou dopravu, jako i hlavní skupiny posuzování.
Co se týká přístupu benchmarkingu, nejtěžší aspekt koncepce, ve kterém se musí spojit
odborníci, je poslední krok: návrh a realizace akčního plánu. Každý rozumí, že si to vyžaduje
samohodnocení, když plánujeme porovnávat svou výkonnost / kvalitu s jinými. A je zřejmé, že
porovnávací krok je centrální částí procesu benchmarkingu. Mnoho lidí však zřejmě zastaví
cvičení po porovnávacím kroku, protože v evropských projektech nebyl poskytnut důkaz o
realizaci výsledků porovnávání. Abychom to zohlednili, může být zajímavé modelovat se
studenty „aktuální situaci“ v oblasti veřejné dopravy nebo jakékoliv lokálně zajímavé oblasti.
Studenti, vložení do „živé situace“ lépe pochopí kritický rozdíl mezi porovnáváním a
klasifikací, mezi výsledky a prostředky.
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7. Slovník a rejstřík
7.1 Kvalita(taken from QUATTRO – modified)
Benchmarking: Systematické porovnávání výkonnosti organizace ve vztahu k jiným
oddělením/pobočkám (interní benchmarking) nebo k jiným vedoucím organizacím, konkurenci
nebo odborům (externí benchmarking) jako metoda sdílení znalostí a zkušeností z „nejlepších
praktik“ na zlepšování.
Smlouva: Dokument, který podrobně popisuje závazek naší entity vůči zákazníkům.

• Občanská smlouva: Dokument představující služby, které mohou být očekávané občany a
soubor závazků veřejných služeb vůči občanům, jejichž pohled je brán do úvahy při
posuzování smlouvy.

• Zákaznická smlouva: Dokument vysvětlující závazek vůči zákazníkovi a nastavující
standard pro operátora, způsob publikování výkonnosti operátora vůči standardu, jak se
stará o zákazníky a jak zákazníkům kompenzuje selhání služby a jak mohou zákazníci
kontaktovat operátora. Zákaznická smlouva může být klasifikována do následujících
kategorií:

- Smlouva dohody: Smlouva rozvádějící práva a povinnosti.

- Smlouva záměru: Smlouva představující všeobecné hodnoty a principy.

- Smlouva závazku: Smlouva vysvětlující soubor formálních závazků, konkretizujících
hodnoty a princip uvedené ve smlouvě záměru.

- Smlouva prostředků: Smlouva definující prostředky, které budou použité na splnění
závazků.

- Smlouva intermodálnosti: Smlouva, která z hlediska účastníků veřejné dopravy
poskytuje pohled na následující předměty dopravního systému: centra propojení,
multimodální informace, intermodální jízdenky, spolupráce s automobilovým průmyslem,
spolupráce s jinými dopravními účastníky jako taxi, letištní operátoři, půjčovny
automobilů a uživatelé kol a R&D pro nové dopravní technologie a systémy.

- Smlouva rozvoje: Smlouva, která definuje principy, podle kterých jsou služby veřejné
dopravy přizpůsobovány budoucím podmínkám, požadavkům a možnostem.

- Smlouva veřejných služeb: Viz Občanská smlouva.

Neustálé zlepšování (trvalé zlepšování): Potřeba neustálé úpravy návrhu služby a procesů
organizace poskytovatele služby s cílem udržet nebo zvýšit hodnotu, která umožňuje
identifikovat její silné a slabé charakteristiky.

Spokojenost zákazníka: Celková úroveň znalostí zákazníkových očekávání, měřená jako
procenta aktuálně splněných očekávání zákazníka z celkových očekávání.

Poskytovaná kvalita: Úroveň kvality, která je dosahována na běžné základně v normálních
provozních podmínkách.
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Plánovaná kvalita: Úroveň kvality, které si organizace přeje dosáhnout na základě očekávané
kvality, při externích omezeních a finančních podmínkách.
Očekávaná kvalita: Úroveň kvality, která je vyžadována zákazníkem a může být definována
z hlediska explicitních a implicitních pojmů.
Externí kvalita: Týká se těch aspektů kvality, které jsou zákazníkem vnímány přímo.
Interní kvalita: Týká se těch aspektů kvality organizace, které nejsou zákazníkem vnímány
přímo (vnitřní organizace atd.).
Optimální kvalita: Situace, kdy je služba poskytována ve shodě s preferencemi zákazníka,
vyjadřovaná vůlí zákazníka platit odpovídající cenu.
Partnerství (dopravní partnerství): Dohoda nebo série dohod mezi úřady, kontraktovanými
právnickými osobami a operátory, která byla navržena, aby povzbudila kooperaci na pracovní
úrovni s cílem zlepšit dosahování podnikových cílů každé zúčastněné strany, ale bez
jakýchkoliv záruk.
Partnerství kvality: Dohoda, nezaložená na smlouvě, o kooperaci mezi složkami veřejného a
soukromého sektoru, které mají společný zájem na prosazování veřejné dopravy.
Vnímaná kvalita: Úroveň kvality, vnímané více nebo méně objektivně zákazníky během
cestování.
Vyjádřená spokojenost: Formalizovaný názor zákazníka vzhledem k úrovni dosažení jeho
očekávání.
Kvalita: Úplnost charakteristik nějaké entity, které vyjadřují její schopnost uspokojit potřeby
(ISO 8402).
Zabezpečení kvality: Všechny plánované a systematické aktivity implementované v systému
kvality a demonstrované jako potřebné k zabezpečení odpovídající důvěry, že entita bude plnit
požadavky na kvalitu (ISO 8402).
Management kvality: Všechny aktivity celkového managementu, které určují politiku kvality,
cíle a odpovědnosti a realizují je prostřednictvím plánování kvality, řízení kvality,
zabezpečování kvality a zlepšování kvality v systému kvality (ISO 8402).
Systém kvality: Organizační struktura, procedury, procesy a zdroje potřebné na realizaci
managementu kvality (ISO 8402).
Cílová kvalita: Úroveň kvality, kterou si dává organizace za cíl, poskytnout svým zákazníkům.
Komplexní kvalita: Manažerský přístup, který integruje všechny funkce a procesy uvnitř
organizace, aby dosáhla neustálé zlepšování kvality produktů a služeb (ISO 8402).

7.2 Normy a standardy
Akreditace: Proces schvalování pravomoci, schopnosti a nestrannosti certifikovaných úřadů.
Certifikace: Situace, kde první, druhá a třetí strana posuzuje systém kvality organizace vůči
specifickému standardu nebo příručce.
Standard: Dokumentovaná dohoda obsahující technické specifikace určitých kritérií, aby byly
trvale používány jako pravidla, návody nebo definice charakteristik, které zabezpečují, aby
materiál, produkty a služby vyhovovaly účelu použití.
Standard managementu kvality: Standard poskytující návody a specifikace vzhledem
k manažerským procesům.
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Standard systému kvality: Standard poskytující návody a specifikace vzhledem k realizačním
procesům.
Standard výsledků: Určuje úroveň kvality pro prvky finální služby. Musí být zaveden
s ohledem na očekávání zákazníků.
Standard nástrojů: Standard, který podává návod k realizaci specifických oblastí základních
standardů (ISO 9000-1, 9002, 9003 a 9004-1). Specifické oblasti jsou audit (ISO 10011-1, -2 a –
3), vytvoření a redakce příručky kvality (NF X 50-160, 161, 162), …
Standardizace: Aktivity, které nastavují unifikaci kritérií vzhledem k určitým produktům a
službám a umožňují používání společné terminologie pro konkrétní oblasti aktivit.

7.3 Ekonomika
Alokační efektivita: Týká se produkce výrobků a služeb, které nejlépe plní preference
zákazníků. Je vyjádřena ochotou platit odpovídající cenu (nákladově odpovídající).
Nákladová účinnost: Týká se produkce výrobků a služeb s minimálními možnými náklady.
Ekonomická efektivita: Týká se alokační efektivity a nákladové účinnosti.
Efektivita: Dosažení určených cílů. Konání, které má za výsledek hospodárnou produkci
definovaných nebo chtěných výsledků.
Externalita: Ekonomický vztah, který není efektivně kontrolovatelný prostřednictvím cen.
Tržní soutěž: Vlastnost určitých trhů, na kterých etablované organizace bojují proti
potenciálním vstupujícím organizacím, čímž se přičiňují o efektivní výsledky i za nepřítomnosti
perfektních tržních podmínek. Baumol, Panzar a Willing (1982) prezentovali názor, tržní soutěž
zaručují sociální přínosy perfektních trhů bez potřeby silných předpokladů o počtu organizací,
které musí na trhu operovat. Stepherd (1984) pozoroval, že tyto výsledky jsou platné jen za
následujících předpokladů:

• Vstup na trh je volný a bez omezení.

• Vstup je absolutní.

• Vstup je perfektně vratný.

Selhání trhu: Situace, při které trh produkuje neefektivně z důvodu existence následujících
faktorů: nedostatečná soutěž, přirozené monopoly, veřejné zboží, externality, společné
vlastnictví zboží, nedostatek a symetrických informací, nekompletní trhy.

7.4 Regulační rámec
Výzva (tendr, výběrová procedura): Nabídka příslušné finanční částky za něco. V případě
městské hromadné dopravy jde o nabídku služby určité úrovně za cenu určité výše.
Vyzývací dokument (dokument tendru): Určitou formou vypsaná nabídka vykonat práci nebo
poskytnout produkt a službu za určitou cenu.
Kolektivní doprava: Komerční služba osobní dopravy, která se zaměřuje na splnění
společných dopravních potřeb ve velkých nebo malých komunitách, potřeby se týkají všech
nebo velké skupiny členů komunity.
Konkurence trhu: Soutěž mezi velkým počtem organizací na otevřeném trhu, které navzájem
usilují o prodání svých produktů a služeb nastavujíc ceny, které jim dovolují náklady a trh.
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Koncesní akt (dohoda o koncesi, kontrakt o koncesi): Druh licence udělený lokálními úřady
dopravnímu operátorovi, specifikující exkluzivně práva provozovat veřejnou dopravu v určené
oblasti.
Veřejná služba: Služba, která splňuje poslání společného zájmu. O společném zájmu rozhodla
většina veřejnosti a je reakcí na požadavky společnosti, které se týkají mnohých specifikací.
Veřejná doprava: Služby provozované za poplatek. Tyto služby zabezpečují přepravu
cestujících a jejich zavazadel na delší i krátké vzdálenosti uvnitř obvodu města. Obyčejně jsou
při tom určeny tarify, pevný jízdní řád a určené trasy.
Regionální doprava: Doprava v okolí aglomerací a mezi malými městy v oblasti aglomerace.
Regionální doprava může být zhruba popsána prostřednictvím dopravní vzdálenosti okolo 60
km a cestovní dobou průměrně 1 hodina. Pro velmi rozlehlé aglomerace se může využívat
regionální doprava s vyššími rychlostmi, se vzdáleností okolo 150 km a cestovní dobou okolo 2
hodin. Za těmito limity realizuje dopravu dálková doprava.
Služby všeobecného zájmu: Aktivity služby, považované veřejnými úřady za vyžadované
v rámci všeobecného zájmu a proto patří k veřejným závazkům. Je to případ dopravních sítí,
energetiky a komunikačních služeb.
Univerzální služba: Veřejná služba, dostupná všem za odůvodnitelných podmínek přístupu a
ceny.
Městská doprava: Městská doprava je vykonávána uvnitř města nebo na periferii a v malém
okruhu okolo něho. Může být popsána vzdálenostmi linek do 20 km (ve veřejné dopravě je
průměrná přepravní vzdálenost mezi 5 – 8 km) a jízdní dobou okolo 30 minut. Větší hodnoty
mohou platit ve větších metropolích a aglomeracích.
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8. Literatura
Pro tvorbu písemného materiálu byla použita následující literatura a www stránky:
QUATTRO – 4th F.P. project – Quality approach in tendering/contracting urban public
transport operations – Final report and www.quattro-eul.nl/quattro/uk
EQUIP –  4th F.P. project – Final report and particularly the annex (practical handbook)
www.europrojects.ie/equip
Benchmarking performance of local transport systems, pilot exercise : subgroups reports
(available from KTE), and report to the commission (id)..
BEST – thematic network on benchmarking (5th F.P.). Papers presented at the first conferences.
www.bestransport.net
Benchmarking methodologies in transport – CEMT – minutes of the conference of November
1999.
Benchmarking in Europe – spring 2000. www.benchmarking-in-Europe.com
European foundation for quality management – EFQM – www.efqm.org
ELTIS – best practices internet site of the European commission.
AFNOR – French organisation for strandardisation. www.afnor.fr
CEN – European committe for standardisation – www.cenorm.be
EXTRA – summary of European projects
Co se týká Quality Bus Partnerships, na které v současnosti existuje ve Velké Británii statutární
základna, užitečné odkazy jsou:

- Quality Bus Partnerships - A Survey and Report, 2000   -  TAS, February 2001 Available
from Landor Publishing Ltd., Quadrant House, 250 Kennington Lane, LONDON, SE11
5RD

- As above for 2001, due out February, 2002  BUT this will (only?) be available through
TAS Publications & Events [www.tas-passtrans.co.uk]

- Quality Bus Infrastructure - A Manual and Guide - published by Landor, but also
available through TAS Publications & Events

- Quality Bus Partnerships: Good Practice Guide - TAS, 2001 available through TAS
Publications & Events

http://www.benchmarking-in-europe.com/
http://www.efqm.org/
http://www.cenorm.be/
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9. Konsorcia projektů
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Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES
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publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

Erasmus University Rotterdam NE

Organisation Gestion Marketing S.A BE



Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 64

Studijní materiál PORTAL www.eu-portal.net

 BENCHMARKING – Pilot exercise of Benchmarking the performance
of local passengers transport systems
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OGM BE

Socialdata DE

CERTU FR

Oulu Koskilinjat Oy FI

Terni IT

Praga TCZ CZ

Stuttgarter Straßenbahnen AG DE

District de l’Agglomeration Nantaise FR

Steirische Verkehrsverbundgesellschaft StVG AT

DGTT, Direcao Geral de Transportes Terrestres Lisboa PT

Merseyside UK

Dresdner Verkehrsbetriebe DE

The City of Edinburgh Council UK

Strathclyde Passenger Transport Glasgow UK

OASA, Athens GR

BSAG – Bremer Straßenbahn AG DE

Azienda Mobilità e Transporti, Settore Studi Sistemi, Genova IT

Syndicat des Transportes Parisiens FR
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 ISOTOPE - Improved Structure and Organization for Transport
Operations of Passengers in Europe

Konsorcium:
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University Of Leeds UK

Stockholm University SE
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Union Des Transports Publics FR

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK

Erasmus University Rotterdam NE

Institute Of Transport Economics NO

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

TRANSPOR - 5 PO

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V DE

Groupement Des Autorites Responsables De Transport FR

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Halcrow Group Ltd UK

INECO S.A. ES

Swedish Institute For Transport And Communications Analysis SE

Centre D'etudes Sur Les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme Et Les
Construction S Publiques

FR

Swedish National Road And Transport Research Institute SE

 

 EQUIP - Extending the Quality of Public Transport

Konsorcium:

University Of Newcastle Upon Tyne UK

Erasmus University Rotterdam NE

Viatek Ltd FI

Asm Brescia S.P.A IT

Universitat Fur Bodenkultur Wien AT

European Transport And Telematics Systems Ltd IE
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 QUATTRO - Quality approach in tendering urban public transport
operations

Konsorcium:

Organisation Gestion Marketing S.A. BE

Lt Consultants Ltd FI

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Istituto Di Studi Per L'informatica Ed I Sistemi IT
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Calidad Estrategica, S.A. ES
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Sociedade De Trannsportes Colectivos Do Porto, S.A. PO

CERTU - FR

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

Sociiete D'economie Mixte Des Transports En Commun De L'agglomeration
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FR

Metro De Madrid S.A. ES

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V. DE

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO

Estonian Lt-Consultants Ltd EE

Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali - Federtrasporti IT

Ingenieria Y Economia Del Transporte S.A. ES

Transman Consulting For Transport System Management Ltd HU

Erasmus University Rotterdam NE

Institute Of Transport Economics NO


	Úvod
	Definování hlavního tématu
	Cíle a zrucnosti
	Spojení s politikou EU
	Výzvy
	Evropský kontext zabezpecování mestské hromadn�
	Zmeny týkající se úcastníku mestské hromadné 

	Popis – souhrn obsahu

	Obsah pojmu kvalita verejné dopravy
	Nástroje managementu kvality
	Smycka kvality: zákaznická orientace místo prod�
	Metody samoposuzování
	Model EFQM pro samoposuzování
	EFQM model samoposuzování
	Model EQUIP

	Benchmarking
	Definice
	Je známo nekolik prístupu k definování pojmu b
	Cíle
	Vysvetlení „porovnání“ a „nejlepší praktiky“:

	Benchmarking v sektoru mestské hromadné dopravy
	Klícové faktory úspešného benchmarkingu
	První faktor: podmínky úspešného benchmarkingu�
	Druhá oblast, která je velmi duležitá pro úspe�
	Tretí klíc úspechu je volba námetu pro realiza�
	Ctvrtý klíc je výber lidí, kterí budou vést r�
	Pátý klíc je zpusob, kterým je vykonán proces �

	Formální proces benchmarkingu
	Fáze 1: Plánování a sber údaju
	Fáze 2: Analýza
	Fáze 3: Integrace
	Fáze 4: Akce


	Standardizace a certifikace
	Systémy norem kvality: normalizace procesu výrob
	Normy managementu kvality: standardizace procesu managementu
	Normy výstupu: standardizace charakteristik výst

	Partnerství v kvalite
	Garance služby
	Garance služby a smlouvy o službe
	Kompenzace
	Garance služeb a kontraktu

	CEN rámec kvality pro verejnou dopravu
	Propojení mezi nástroji kvality

	Základy managementu kvality v mestské hromadné�
	Kvalita a plánování v mestské hromadné doprav�
	Mestská hromadná doprava znamená sdílenou zodp�
	Když nemužeme merit, mužeme rídit
	Verejná hromadná doprava a kvalita životního pr�
	Kvalita ve verejné doprave je výsledkem kvality 
	Kvalita je poctivá

	Kontrakty a tendry kvality
	Právní rámec
	Doba uzavrení kontraktu

	Procedura tendru
	Procedura vyhodnocení:

	Kontrakt samotný

	Odpovednost úcastníku
	Všeobecná doporucení pro zlepšování kvality ve�
	Požadavky pro mestské úrady

	Požadavky pro operátory
	Požadavky na výrobce zarízení pro verejnou dopr�



	Národní zvláštnosti / Lokální úpravy
	Príklady a prípadové studie
	Príklad: Certifikace služby trech autobusových l
	Príklad: Zákaznická smlouva verejné dopravy v 
	Príklad: Financní kompenzace v londýnském metr
	Prípadová studie skupiny CoMET: Kluby benchmarki
	Príklad: Realizace ISO 9004/2 v Bruselu \(STIB�
	
	A. Výcvik LOTS \(Logical Thinking System\)
	C. Procesní rízení


	Príklad: Strategie managementu v Grenoblu \(SE�
	Príklad: Certifikace podle ISO 9000 v Bruselu \�
	Hybridní benchmarkingový rámec \(HM Customs an

	Shrnutí a doporucení
	Cvicení
	Slovník a rejstrík
	Kvalita\(taken from QUATTRO – modified\)
	Normy a standardy
	Ekonomika
	Regulacní rámec

	Literatura
	Konsorcia projektu
	
	
	
	BEST - Thematic network on BEnchmarking in tranSporT
	BOB - Benchmarking of Benchmarking
	BENCHMARKING – Pilot exercise of Benchmarking the
	ISOTOPE - Improved Structure and Organization for Transport �Operations of Passengers in Europe
	EQUIP - Extending the Quality of Public Transport
	QUATTRO - Quality approach in tendering urban public transport �operations





