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Poznámka k využití následujícího materiálu:
Cílem projektu PORTAL je urychlit rozšíření výsledků výzkumu EU v oblasti místní a
regionální dopravy vytvořením nových vzdělávacích a výukových kurzů a učebních
materiálů. Projekt je orientován na vysokoškolské vzdělávací instituty.
Vzhledem k rozsahu a (v některých případech) počtu jednotlivých projektů není možné
podrobně vysvětlit každý jednotlivý výsledek a zahrnout jej do těchto písemných materiálů.
Následující soubor materiálů by měl spíše fungovat jako PORTÁL usnadňující
přednášejícím přístup k jednotlivým projektům a jejich podrobným výsledkům.
Prezentovaný materiál si proto nečiní nárok na úplnost.
Vzhledem k tomu, že jsou očekávání jednotlivých přednášejících ohledně využití těchto
materiálů velmi rozmanitá – v široké škále od „přehledu výsledků výzkumu EU v oblasti
konkrétního tématu“ ke „speciálním podrobným výsledkům jediného výzkumného projektu“,
snažili jsme se učinit přijatelný kompromis a (víceméně) naplnit očekávání všech
uživatelských skupin.
Následující příručka obsahuje výsledky výzkumných projektů EU a doplňující výsledky
národních výzkumných projektů. Vedení projektu PORTAL tímto děkuje svým partnerům a
spolupracovníkům zapojeným do následujících projektů. Úplný seznam projektů, konsorcií a
citované literatury je uveden na konci materiálu.
Tento materiál shrnující výsledky projektu na téma “Regulační rámce a veřejná
legislativa” sestavili Wilfried Anreiter a Daniel Kampus (oba z FGM-AMOR;
Forschungsgesellschaft Mobilität gemein. GmbH – Rakouský výzkum mobility) a Malachy
Buckeridge (Mendes Ltd.) a Graham Lightfoot (CILTI, Autorizovaný institut logistiky a
dopravy v Irsku) v roce 2001; materiál byl dále upraven po pracovní schůzce
s přednášejícími v roce 2002.
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1. Úvod
Předmluva k výukovým materiálům rozděleným do modulů
Tento výukový materiál je navržen tak, aby poskytl přednášejícím jednotlivých kurzů a
studentům odpovídající studijní materiál, který jim pomůže při rozvíjení znalostí nedávného
rozvoje evropského výzkumu v oblasti veřejné dopravy. V rámci projektu PORTAL byl
vytvořen soubor šesti výukových modulů. Materiál, který byl jejich základem, vychází
z výsledků výzkumu v rámci projektů financovaných EU, zejména MARETOPE, ISOTOPE
QUATTRO, FISCUS a v menší míře LEDA a SORT-IT. Výukový materiál byl sestaven
takovým způsobem, který umožňuje přednášejícím začlenit výukový materiál do stávajících
výukových kurzů nebo ho prezentovat jako samostatnou řadu modulů doplňujících stávající
kurzy. Alternativně mohou tento materiál používat studenti samotní jako další doplňkový
materiál ke kurzům, jejichž základní zaměření se netýká veřejné dopravy, ale ve kterých se
odrážejí dopady hromadné osobní dopravy. Mezi takové kurzy by mohl patřit urbanismus,
architektura, stavebnictví, veřejná správa a ekonomie.
Je třeba poznamenat, že dané materiály ve velké míře čerpají z výzkumu provedeného
v rámci jiných studií financovaných EU, zejména MARETOPE. Studentům i dalším
uživatelům velmi doporučujeme, aby tyto materiály používali pro své další studium i jako
zdroj doplňkových informací, zejména pokud jde o odkazy na případové studie realizované v
konkrétních zemích a městech (značná část textu v rámci jednotlivých modulů je přímo
převzata z projektu MARETOPE). Z důvodů větší srozumitelnosti začíná každý modul
společným úvodem a konkrétními výukovými okruhy, které se vztahují k danému modulu.
Přednášejícím i studentům dále usnadní práci soubor dvaceti čtyř fólií vytvořených v MS
Powerpoint, které tyto moduly doprovázejí. Fólie jsou seřazeny podle důležitosti pro každý
modul.

Konkrétní studijní okruhy těchto výukových materiálů
Prostudováním šesti modulů získá student následující dovednosti a znalosti:

• Bude mít přehled o situaci v evropských regulačních mechanismech a politice veřejné
dopravy

• Bude obeznámený s nejdůležitějšími rámcovými změnami v Evropě

• Bude mít základní znalosti o postupech uzavírání smluv a financování tak, jak existují v
rámci Evropského společenství

• Bude chápat otázky týkající se rozhodovacích procesů ve vztahu k rozvoji a realizaci
politiky veřejné osobní dopravy ve změněném tržním prostředí

• Bude obeznámený s otázkami kvality, které mají ústřední význam při zajišťování veřejné
dopravy ve změněném prostředí

• Bude mít povědomí a znalosti v oblasti klíčových otázek financování v souvislosti s
realizací změněných procesů ve veřejné dopravě

• Bude poskytovat rady nebo přímé poradenství městské správě a dalším potenciálním
poskytovatelům veřejné hromadné dopravy a rovněž osobám utvářejícím dopravní
politiku na regionální a celostátní úrovni
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• Bude chápat různá stanoviska nejrůznějších zúčastněných skupin (provozovatelů, orgánů
státní správy, poradců, průmyslu, zákazníků)

• Bude chápat a rozebírat otázky vznikající v rámci témat řešených v každém modulu

• Bude schopný najít zdroje dalších doplňkových informací a studijního materiálu ke
každému tématu.

Metodologie hodnocení
Předpokládá se, že budou studenti po probrání celé řady modulů hodnoceni. Vzhledem
k rozmanitosti metodologií hodnocení existujících ve vzdělávacích systémech v rámci
Evropy by však bylo příliš svazující a troufalé, aby projekt PORTAL definoval přesnou
metodologii hodnocení, která by se měla používat při hodnocení cílových znalostí studentů
po probrání tohoto výukového materiálu. Tvůrci projektu PORTAL zamýšleli, že výklad
tohoto materiálu zabere 6-10 hodin (podle okolností v každém výukovém místě a množství
doplňkového materiálu a potenciálního důrazu na jednotlivé aspekty materiálu místními
přednášejícími). Hodnocení by pak mohlo být prováděno na základě skupinové diskuse a
úkolů vypracovaných jednotlivými studenty (takové úkoly by mohly vycházet z vlastních
odborných zkušeností studentů nebo profesionální situace nebo daného vzdělávacího
stupně). Stručný soupis navrhovaných cvičení a úkolů je uveden, jde však pouze o návrh
spíše než definitivní seznam, neboť výukové podmínky se v jednotlivých zemích značně liší.

Případové studie a místa terénního výzkumu
Pro využití v rámci tohoto výukového materiálu slouží vybrané případové studie. Případové
studie byly vybrány tak, aby byly reprezentativním průřezem rozvoje a odezvy v osobní
dopravě v posledních letech, kdy se musí regiony, města a státy přizpůsobovat měnícímu se
tržnímu prostředí v hromadné osobní dopravě a nutným změnám ve stávajících regulačních
strukturách. Na pomoc studentům je zde obsažen profil změn v regulačních strukturách na
národní úrovni. To by mělo studentům pomoci uvést své zkoumání jednotlivých míst
terénního výzkumu do národního kontextu. Pak je možné provést srovnání na mezi-
národním/mezi-regionálním základě.

1.1 Definice regulačních struktur veřejné osobní dopravy
Následující definice regulačních struktur veřejné osobní dopravy byla v rámci projektu
PORTAL přijata jako pracovní definice a objeví se na začátku každého zde uvedeného
modulu. Téma “regulační struktury veřejné dopravy” zahrnuje právní a organizační
aspekty. V posledních letech prošly tyto struktury zásadními změnami vzhledem k posunu
politických priorit navrhovaných legislativou EU směrem k více deregulovanému trhu
veřejné dopravy, který umožňuje nějakou formu řízené konkurence. Veřejná doprava se
snaží dosáhnout ekonomické efektivity, kvality služeb a provozní i organizační
transparentnosti. Tyto cíle je možné splnit pouze tehdy, pokud jsou vztahy mezi státními
orgány a provozovateli tvůrčí a zralé. Tak jako ve většině záležitostí, i zde je spolupráce
klíčem k úspěchu a opoždění bude stát více času, energie a peněz.
Regulační rámec určuje způsob, jakým jsou navrhovány, plánovány a produkovány dopravní
služby. Proto je nutné vytvořit mezi různými aktéry daných systémů transparentní pravidla.
Kritickými záležitostmi, které je nutné přesně definovat, je zejména přidělení zodpovědnosti
a rozdělení rizik.



Regulační rámce a veřejná legislativa 7

PORTAL Písemný materiál www.eu-portal.net

Provozovatelé různých druhů dopravy a úřady na různých stupních pravomocí musí společně
koexistovat ve stejném časoprostoru. Kromě toho musí dopravní úřady rozvíjet společné
strategické cíle pro svou městskou oblast společně s úřady jiných oblastí, pokud má dojít ke
zmírnění dopravního zahlcení a zlepšit se ochrana životního prostředí.
V některých městech na světě existují důkazy o dopravní politice, kdy je možné dosáhnout
rovnováhy mezi soukromými a veřejnými prostředky mobility pouze aplikací
koordinovaných opatření „tahu“ a „tlaku“. „Tah“ slouží k podpoře růstu kvality zařízení
veřejné dopravy a „tlak“ je zaměřen na omezení používání individuální dopravy v určitých
oblastech a určité denní době.

1.2 Pozadí pro debatu o otázkách regulujících osobní dopravu v
rámci EU

Omezení a překážky
Rámec veřejné dopravy tvoří několik témat, která sice nejsou přímo vzájemně propojena,
avšak mají určitý regulační dopad.
Tato témata budou pojednána tak podrobně, jak to bude nutné.

• rozbor legislativy

• operativní plánování

• dopravní plánování

• procedurální otázky

• technický rozvoj

1.3 Výzvy pro veřejnou dopravu budoucnosti
Klíčová základna efektivní veřejné dopravy spočívá ve formě jejího regulačního rámce.
Pouze transparentní a otevřený rámec umožní provozovatelům (soukromým i veřejným)
vytvořit trvale udržitelné dopravní systémy, které zvládnou požadavky budoucnosti
spočívající v dosažení:

• ekonomické efektivity (snížení doby jízdy, růst volného času)

• ekologické efektivity (omezení dopravních zácp, zlepšení životního prostředí)

• kvality služeb (snížení doby jízdy, růst volného času)

• prosazení kombinované dopravy použitím různých dopravních prostředků

• konkurenceschopnosti

Konečným cílem veřejné dopravy je zajistit kvalitnější život s trvale udržitelnou mobilitou
pro širokou veřejnost. Historicky byli hlavními uživateli veřejné dopravy v Evropě i
v ostatních světadílech lidé nižších příjmových skupin. Tito lidé tvořili vzorek uživatelů
veřejné dopravy v minulosti, avšak pokud má dojít k deregulaci a otevřený trh se bude
rozvíjet způsobem, aby splnil výše zmíněná kritéria, pak musí dojít k masivnímu posunu ve
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společenské základně potenciálních uživatelů. To platí zejména tehdy, jestliže má mít přesun
uživatelů automobilů k veřejné dopravě dopad na životní prostředí i ekologické aspekty
života ve městech a větších městských oblastech Evropy. Takový posun v myšlení vyžaduje,
aby byl systém veřejné dopravy atraktivní pro uživatele a měl rysy trvale udržitelného
rozvoje do budoucnosti. Výzvou pro všechny do budoucna je rozšířit rozsah uživatelů
veřejné dopravy, kteří by chápali veřejnou dopravu jako svou preferovanou volbu
dopravního prostředku v rámci svého běžného každodenního života.

1.4 Spojení s politikou EU
Existuje mnoho důvodů, proč je lepší
provádět rozbor legislativního a
regulačního rámce místní veřejné
dopravy a návrhy řešení směřujících
k usnadnění přechodu na nové režimy
na celoevropské úrovni spíše než na
regionální, národní nebo soukromé
úrovni.
V tomto kontextu existují na celo-
evropské úrovni odlišné potřeby a
hlediska. Ty se v zásadě týkají do-
budování vnitřního trhu v dopravním
sektoru, což zahrnuje zejména otevření
se trhu poskytovatelům služeb a zařízení z jiných členských zemí a rovněž regulérní
konkurenci, dopravní politiku a zájmy ochrany životního prostředí. Toto vše vyžaduje
určitou harmonizaci zásad na globální nebo makroekonomické úrovni, aniž by docházelo ke
konfliktům se zásadou subsidiarity.
Vytvoření určitých společných minimálních pravomocí v rámci celé EU ve smyslu
legislativního a regulačního rámce bude rovněž přímo prospěšné provozovatelům dopravy a
úřadům po celé Evropě. Usnadní to úkol porovnání systémů mobility, a tím vyvolá důležitý
impuls pro zlepšení a zároveň krok směrem k vytvoření skutečně jednotného trhu
odstraněním stávajících institucionálních a legislativních bariér, které jsou překážkou
prostředí široké celoevropské konkurence a opět ospravedlní celoevropský přístup.
Pokud jde o příspěvek k politice Evropské unie, tento projekt má v první řadě viditelné
vazby na cíle definované ve společné dopravní politice: vyhodnocením dopadů změn na
legislativní a organizační struktury a vytvořením nástrojů, které pomohou tyto změny
zkvalitnit a dokončit. Vliv společné dopravní politiky v Evropě a rovněž aplikace politiky
konkurence v rámci EU na oblast veřejné dopravy je v daném okamžiku nejasný. Projekt
MARETOPE naznačil, že všechny státy prostudovaly různé modely deregulace a jsou
v současné době v procesu aplikace politiky EU na národní úrovni.
Na dopravním trhu se objeví důležité důsledky, které budou mít přímý vliv na kvalitu
poskytovaných služeb, což dále zase ovlivní poptávku po mobilitě směrem k cíli trvale
udržitelné mobility, což je prosazování takové konfigurace dopravních systémů, která
respektuje čtyři životně důležité rovnovážné stavy:

Další navazující politické linie EU, které budou mít přímý nebo nepřímý užitek z tohoto
výzkumu, jsou:

• Dokončení vnitřního trhu v dopravním sektoru urychlením úplného otevření
dopravního trhu konkurenci z jiných členských zemí a odstraněním bariér na cestě
volnému provozování služeb;
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• Ochrana zákazníků, neboť rychlá a efektivní změna současné situace povede v mnoha
členských zemích ke snížení nákladů, zkvalitnění veřejné dopravy a poskytování vysoce
kvalitních služeb nebo dokonce k poklesu cen;

• Sociální a společenské cíle, výše zmíněné změny rovněž usnadní mobilitu méně
majetné části společnosti, přinese časové úspory v dopravě, a tak zvýší množství volného
času a zlepší kvalitu života;

• Zlepšení zaměstnanosti zajištěním lepšího přístupu na pracoviště;

• Zlepšení pracovních podmínek odstraněním špatné výkonnosti současného pracovního
prostředí firem provozujících veřejnou dopravu.

Jeden z hlavních výsledků tohoto výzkumu, tj. aktualizovaný přehled současného
legislativního, organizačního a finančního rámce systémů veřejné dopravy, vytvoří základ
pro budoucí legislativu EU a národní legislativu v dané oblasti a nakonec může vyústit
v určité společné prvky na celoevropské úrovni.
Další přidaná hodnota pro Společenství vznikne rovněž v důsledku úzké součinnosti
s jiným dokončeným nebo probíhajícím výzkumem na celoevropské úrovni nebo
v jiných členských zemích. Výzkumný projekt prováděný mnohonárodnostním konsorciem
pod evropskou hlavičkou – kde má každý partner svou vlastní síť – je nejlepší formou
vzájemného sjednocování všech informací a efektivního přispívání k jejich síření.
Aby bylo možné provádět rozbor důsledků politických linií EU a jejich dopadu na národní a
regionální úrovni, iniciovala EU řadu výzkumných projektů zaměřených na zjištění
současného stavu zajišťování osobní dopravy v členských zemích a dále na formulaci výzev
pro jednotlivé členy v souvislosti s realizací této politiky. Kromě toho iniciovala Evropská
komise výzkum současného stavu změn a potenciálního budoucího rozvoje v rámci
členských a přistupujících zemí. Základní dosud realizované výzkumné studie zahrnují
následující:
V rámci 4. rámcového programu RTD byla řada projektů věnována otázce vytvoření
regulačního rámce, jako např. ISOTOPE a QUATTRO. V rámci 5. rámcového programu je
nejvýznamnějším projektem MARETOPE, který řeší problémy úprav a řízení procesů
v rámci změny a posuzuje stanoviska různých zúčastněných skupin a potenciální konflikty,
které mohou nastat v důsledku dopadů těchto změn.

Tyto tři následující důležité výzkumné projekty v oblasti veřejné dopravy financované EU
byly vybrány jako zdroje pro toto téma a jsou citovány v záhlaví modulu:

• ISOTOPE, Zlepšená struktura a organizace provozu osobní dopravy v Evropě (4.
rámcový program)

• QUATTRO, Přístup vysoké kvality při zadávání zakázek spojených s provozováním
městské veřejné dopravy (4. rámcový program)

• MARETOPE, Řízení a vyhodnocování procesu regulace při provozování místní veřejné
dopravy v Evropě (5. rámcový program)

• Projekty LEDA, SORT-IT byly uvažovány jako zdroje dalších informací o daném
tématu, avšak ukázalo se, že neobsahují dostatek relevantních informací, aby mohly být
zahrnuty do tohoto výukového materiálu.
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2. Národní rozdíly / Místní úpravy - Přehled
směrů rozvoje veřejné osobní dopravy v
minulosti a budoucnosti

2.1 Konkrétní studijní okruhy modulu 1
Po prostudování tohoto modulu budou studenti znát:

• Počátky současné situace ve veřejné osobní dopravě v Evropě

• Dopad, jaký mají politické linie EU na vnitřní trhy ve členských zemích, které se snaží
se přizpůsobit měnícímu se tržnímu prostředí

• Omezení, kterým podléhají úřady, když se pokoušejí realizovat politiku EU při stávající
praxi a regulaci

• Kroky, které provádí mnoho zemí při realizaci otevřenější dopravní politiky v souladu s
politikou EU a žádoucí praxí

• Navrhované potenciální budoucí směry

2.2 Úvod
Jestliže zkoumáme současnou situaci v oblasti zajišťování veřejné osobní dopravy v Evropě,
zjistíme, že mají její současné výzvy historické kořeny. V 19. století došlo k rozvoji
národních železničních systémů financovaných soukromým sektorem i rozvoji místních
dopravních systémů.
Od počátku 20. století je zřetelná role vlády jako poskytovatele služeb na národní, regionální
i místní úrovni. Stát se stal vlastníkem a usměrňovatelem obsluhovaného trhu. V poslední
čtvrtině století opět převážil trend účast státu na dopravě omezovat. Tuto změnu ovlivnilo
několik faktorů. Náklady spojené s investicemi do moderního dopravního systému a
přidružené technologické náklady, stejně jako nové regulační režimy vycházející z EU
donutily úřady vyzkoušet nové prostředky rozvoje trhu. Mnoho modelů představovalo
možnost potenciálních změn.
Deregulovaný otevřený trh nabízel jednu řadu možností, decentralizovaný model pro
východoevropské země se projevil jako zvláštní výzva, zatímco možnost zachovat uzavřený
trh založený na udržení státního monopolu jednoduše není vhodnou možností pro většinu
oblastí EU a přistupujících zemí. Výzvy ke změně byly rovněž aktivovány potřebou
prozkoumat a řídit regulační prostředí, ve kterém muselo dojít ke změně, zatímco zde
zároveň probíhala snaha sladit jakýkoli nový regulační rámec s rámcovými strukturami
prosazujícími se na nových trzích. Jak je možné vidět v tomto modulu, dané výzvy stále
přetrvávají a je jasné, že si žádná země ani žádný region nezvolil výhradně jedno řešení,
kterému by dal přednost před jinými, ale spíše si vybral soubor několika řešení a vyhovující
strukturu v rámci celkového regulačního rámce navrhovaného směrnicí EU.
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2.3 Minulost – společné / tradiční přístupy k poskytování služeb
veřejné dopravy

Je zajímavé si povšimnout, že čím dále se díváme v některých evropských zemích do
minulosti, tím jasněji vidíme, že byla kdysi veřejná doprava velmi liberalizovaná. Až na
začátku 20. století začaly vlády veřejnou dopravu regulovat. Do poloviny 20. století byla
většina podnikatelských činností ve veřejné dopravě v rukách státu.
Ve většině zpráv z jednotlivých zemí byla jasná hranice mezi „minulostí“ a „přechodným
stádiem“, kdy byly v určitém okamžiku učiněny první kroky směrem k nezávislejšímu
fungování firem činných ve veřejné dopravě.
Země severozápadní Evropy jako první zažily masivní nástup a používání soukromých
automobilů, což přímo vedlo ke snížení přílivu zákazníků a vzrůstu nákladů pro
provozovatele veřejné dopravy. V pozdějším stádiu se tyto změny zřetelně projevily
v jihoevropských zemích (zvláště Řecku, Španělsku a Portugalsku).
Minulost zemí střední Evropy je viditelně silně ovlivněna komunismem. Zde jsou hlavními
rysy subvencování z jiných zdrojů, nízké tarify, velké množství zákazníků (velmi nízké
procento vlastnictví aut) a centralistická organizace.
Je třeba poznamenat, že změna provedená v 70. a 80. letech 20. století nevedla vždy k nějaké
formě liberalizace, jak bylo možné očekávat. Na příklad ve Finsku skutečně převzala
městská správa do svého vlastnictví autobusové firmy, aby zajistila pokračování provozu,
protože tento provoz přestal být ziskovým. Vlastnictví v Evropě má formu od zcela
nezávislých soukromých firem k provozům ve společném vlastnictví. Mnoho systémů v
členských zemích zahrnuje směsici těchto dvou forem vlastnictví.

2.4 Přechodné stádium
Všeobecný trend přechodného období jak v západní, tak ve střední Evropě je směrem k
decentralizaci vlivu úřadů a formálnějším a jasnějším postupům při organizaci služeb, které
jsou životně důležité ze společenského hlediska, avšak nejsou ziskové. V mnoha zemích byla
zavedena konkurence a v jiných zemích se konkurenční prostředí připravuje. V mnoha
zemích byly znovu přijaty základní zákonné úpravy, které tyto změny usnadní.
Ústřední hnací silou změny byly ve většině evropských zemích finanční aspekty: nákladové
pokrytí veřejné dopravy bylo považováno za příliš nízké a peněžní částky plynoucí sem ve
formě dotací byly příliš vysoké. Je však možné pozorovat i další hnací síly:

• potřeba lepší kvality služeb, které by lépe naplnily cíle občanských sítí

• potřeba efektivnějšího a účinnějšího vynaložení peněz ve smyslu dosažení pozitivní
změny v zastoupení jednotlivých druhů dopravy a počtu cestujících

• upevnění postavení zákazníků tím, že tito získají vliv při organizaci veřejné dopravy

• vytvoření skutečně trvale udržitelného finančního rámce ve vztahu k využití veřejných
financí

• očekávaná evropská regulace městské dopravy

V pozadí hrál důležitou roli dopad ekonomického rozvoje a rozvoje využití automobilů (jak
je popsáno výše).
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V několika zemích byla konkurence při získávání koncesí na poskytování služeb
formulována jako režim blízké budoucnosti a byl organizován přechodný proces k usnadnění
těchto změn. Vliv úřadů je zde velký, neboť mají možnost organizovat veřejnou dopravu
jako nástroj městského rozvoje. Tam, kde byla umožněna konkurence, došlo ke zlepšení
efektivity. Vzhledem k tomu, že nebylo možné dosáhnout stejných kvantitativních
pozitivních změn v počtu cestujících, vyvíjejí se nové kvalitnější nástroje ke zvýšení kvality
služeb za podmínek otevřené konkurence.
Ve Velké Británii došel vývoj nejdále. Mimo Londýn byl zaveden na silnicích konkurenční
režim s dalším nabídkovým řízením u neziskových služeb. Tam, kde mohly nedokonalosti
trhu tvořit překážky, byly zavedeny nové nástroje k jejich překonání.
Další země jsou stále na začátku tohoto procesu. Překážkou zde je, jak zachovat integraci
v konkurenčním prostředí a jak privatizovat státní firmy. V těchto zemích se očekávají menší
účinky změny než činí náklady, které si tato změna vyžádá. Změny jsou však zapotřebí
v důsledku finančních problémů umocněných stále mizivějšími možnostmi financování
z jiných zdrojů. Subdodavatelský princip se ukázal být prvním krokem ke zlepšení
efektivity.
Ve střední Evropě jsou ve srovnání se západní Evropou hnací síly poněkud odlišné. Finanční
postavení ústředních vlád má (dokonce více než v některých členských státech jižní Evropy)
klíčový dopad na rozvoj. V mnoha zemích vedou rozpočtová omezení k postupné
decentralizaci bez odpovídající organizace nutných finančních zdrojů na nižší úrovni, což
vede k omezení služeb. Navíc je zde výraznější pokles v počtu cestujících v důsledku vyšší
motorizace, kterou zažila západní Evropa již dříve. V některých zemích střední Evropy
značně vzrostly ceny, zatímco jiné země – pod sociálním tlakem – udržují ceny na dřívější
nízké úrovni. Liberalizace však ve střední Evropě zřetelně probíhá, někdy dokonce rychleji
než v západní Evropě Provádějí se nebo se připravují reformy v zákonech v rámci přípravy
na převzetí norem EU v době vstupu do EU.
Zajímavostí v Evropě je, že mnoho hlavních měst (nebo regionů, ve kterých leží hlavní
město) je řešeno jiným způsobem než ostatní oblasti dané země. Londýn a Paříž jsou
známými příklady tohoto přístupu, avšak i Dublin, Brusel, Atény a Kodaň mají odlišný
režim ve srovnání s ostatními městy téže země (v některých případech však funguje podle
„zvláštního režimu“ i druhé největší město). Zvláštní režim je obvykle ospravedlněn
složitostí sítě zahrnující služby poskytované železnicí. Rychlost liberalizace v těchto
"zvláštních oblastech" je obvykle menší ve srovnání se zbytkem země. Posuzujeme-li sféru
poskytování veřejných dopravních služeb na evropské úrovni, je s podivem, do jaké míry je
zvláštní režim v některých městech reliktem „přechodného období“ nebo zda je
pravděpodobné, že zde také dojde ke změně k „novému“.
Zde bude zajímavé pozorovat, jaký bude dopad nové legislativy EU na poskytovatele
smíšených služeb. Smlouvy na smíšené železniční / autobusové sítě budou povoleny, pokud
již existovaly v době, kdy toto nové ustanovení vstoupilo v platnost. U nových provozů však
bude pravděpodobně nutné služby oddělit (v případě, že úřady nechtějí, aby byly železniční
služby předmětem otevřeného nabídkového řízení).
Jiným rysem "přechodu" je zvláštní přístup k železničním službám. Technická ustanovení
týkající se železničních a silničních služeb se přirozeně liší. Přístup k uzavírání kontraktů a
nabídkovému řízení se však obvykle u těchto dvou druhů dopravy také liší. Do určité míry je
to možné vysvětlit faktem, že liberalizace železničních služeb se ve srovnání se silničními
službami obtížněji organizuje. V mnoha zemích však v tomto procesu hraje rovněž zásadní
roli vlastnictví (provozovatele národních železnic). Mnoho zemí nechce riskovat další dluhy
svých železničních podniků v důsledku konkurence ze strany jiných firem.
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2.5 Nové směry – budoucnost, cesta vpřed
Velká Británie je jedním z mála příkladů zemí, kde je to ‘nové’ v určitém smyslu již součástí
běžné praxe. Poměrně rychlý postup liberalizace během 80. let 20. století, který měl rovněž
celou řadu stinných stránek, byl důvodem skromnějšího přístupu v nejnovějším plánu
dopravní politiky. Proto nyní Velká Británie podniká další kroky za hranice 'nových' směrů.
Při pohledu napříč Evropou vidíme, že nejrychlejší vývoj ve smyslu liberalizace probíhá
v městech střední velikosti (např. Finsko). V některých zemích, jako např. Nizozemí a Irsku,
se očekávají některé zásadní změny od nových regulačních rámcových struktur, které
vstoupí v platnost během několika příštích let. Proto je těžké mluvit teď u těchto zemí
podrobněji o „novém“ rozvoji.
Zajímavým prvkem posunu směrem k tržním silám je potřeba odlišného typu regulace (nejde
zde v první řadě o deregulaci, ale „novou regulaci“). Kromě toho musí vlády zřídit hlídacího
psa, aby zabránily zneužití pravomocí (autoritu, která zaručí spravedlivou konkurenci).
Jasným omezením zde je, že trh veřejné dopravy má málo zkušeností se strukturou tohoto
typu, zejména na místní a regionální úrovni. V Nizozemí byla např. zřízena zvláštní instituce
na podporu orgánů místní samosprávy při organizaci nabídkových řízení a uzavírání smluv.
Jedním z nových směrů vývoje, jehož jsme svědkem v mnoha zemích střední Evropy (např.
Litvě, Polsku, Bulharsku), je vstup nových provozovatelů osobní dopravy na trh, kteří
používají minibusy. Tento typ služeb může být v daných zemích velmi ziskový. Většina
soukromých podnikatelů využívá zmatenou situaci v oblasti regulace ve městech a (často)
poněkud 'beznadějnou' situaci firem poskytující veřejnou dopravu. Tyto firmy veřejné
dopravy s pevným nízkým jízdným a často nedostatkem finančních zdrojů v důsledku
nevyplacených dotací totiž obvykle nejsou schopny konkurovat soukromým autobusům,
které provozují ziskové trasy v městských regionech.
Je zajímavé poznamenat, že v některých zemích se úřady snaží stimulovat vznik „nového“
tím, že do své dopravní politiky nebo dokonce legislativy (např. Dánsko, Nizozemí) začlení
počet procent tržního podílu, které je nutné minimálně zahrnout do nabídkového řízení.

Podrobnější pohled na možný dopad
nového legislativního rámce EU na
praxi členských zemí je obtížným
úkolem, protože míříme na dva
pohyblivé terče. Revidovaná legislativa
EU ještě nebyla přijata a mnoho
regulačních iniciativ na úrovni
členských zemí je rovněž ještě
nevyřešených.
Vezmeme-li však v úvahu zprávy
z jednotlivých zemí, které byly
připraveny, je zřejmé, že zastřešení
místní a regionální dopravy do rámce

nové legislativy EU bude mít v některých zemích vážný dopad. Pro mnoho služeb místní a
regionální dopravy v Evropě totiž – přes realizované experimenty – stále není běžnou praxí
uzavírání kontraktů a zejména veřejné nabídkové řízení. To se bude muset změnit.
U železničních služeb a ve velkých městech u smíšených služeb mohou do určité míry
provozovatelé pokračovat v praxi přímého uzavírání kontraktů, které má omezenější dopad
ve srovnání s konkurenčním veřejným nabídkovým řízením. Avšak zejména v evropských
městech střední velikosti budou muset města s kontrakty na poskytování služeb nad
práh/úroveň EU, ale bez možnosti vyloučit některá pravidla kvůli železniční dopravě, čelit
plnému dopadu následujících změn:
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• Konkurenční veřejné nabídkové řízení

• Kontrakty na maximální dobu pěti let

• Přehodnocení postavení provozů s veřejným vlastnictvím a samostatné účetnictví u
kontraktů na veřejné služby.

Výsledkem může de facto být, že volný trh provozovatelů veřejné dopravy v Evropě vznikne
v první řadě na úrovni měst střední velikosti a regionů, zatímco malá města, která si sama
organizují své služby (pod prahem/úrovní EU) nebo velká města s železničním provozem
využijí výjimky (osvobození), aby si zachovaly více chráněný trh..

2.6 Závěry
V nedávné minulosti jsme byli v zemích západní a jižní Evropy svědkem dvou různých
přístupů. Jde o přístup zdola nahoru, kdy bylo poskytovatelům veřejné dopravy dovoleno
rozvíjet své služby poměrně volně a existoval zde právní a institucionální rámec, který se
následně sám přizpůsobuje. Druhý přístup je přístup shora dolů, kdy byla na počátku
provedena právní a institucionální reforma a praxe měla na nové institucionální uspořádání
reagovat.
Provozy ve veřejném vlastnictví (např. Aarhus, Atény, Paříž, Amsterodam) a vztah
k zákonům EU se v budoucnosti stanou závažným tématem. I když není „otázka vlastnictví“
předmětem diskuse na evropské úrovni – v tomto směru zde existuje neutrální postoj – má
stále zásadní význam v národním a regionálním kontextu. Veřejné vlastnictví, kdy úřady
vypisují nabídková řízení pro poskytování služeb, je velmi těžko slučitelné se zadáváním
kontraktů a nabídkovým řízením. V mnoha městech, zejména hlavních městech jako např.
Atény, nejsou viditelné žádné známky toho, že by otázka vlastnictví byla vůbec problémem.
To však bude mít dopad v budoucnosti v přístupu k nabídkovým řízením. Směrnice (návrh)
EU jasně říká, že provozy ve veřejném vlastnictví nejsou důvodem pro vyjmutí z jakéhokoli
pravidla EU ve vztahu k zadávání kontraktů nebo nabídkovému řízení.
Jedním z kontroverzních rysů veřejné dopravy je, že si s sebou nese svou minulost a že
období hospodářské prosperity nebyla pro poskytovatele služeb příznivá. Více lidí si mohlo
dovolit soukromý automobil, zatímco na druhé straně náklady spojené s poskytováním
veřejné dopravy vzrůstaly. Neúspěšná regulace velkého počtu soukromých motorových
vozidel, zejména ve velkých městských oblastech, povede ke konfliktu se zmíněnou
politikou EU. V tomto kontextu není možné nadále povolovat takové jevy a opatření, jako je
počet a užití soukromých motorových vozidel na současné úrovni. Ignorování takového
neregulovaného užívání aut, zejména v městském prostředí, automaticky vede ke konfliktu
s politikou EU v oblasti životního prostředí, využití pozemků a územního rozvoje a
plánování. Rovněž zde existují hospodářské náklady spojené s otázkami zdraví a kvality
života v důsledku znečistění měst a nákladové aspekty spojené se zajištěním silniční a
parkovací infrastruktury.
Úrovně dotací se liší, např. ve Francii představují příjmy z jízdného v průměru cca 54%
celkových provozních nákladů dopravní sítě. V Nizozemí činí nákladové pokrytí, v závislosti
na regionu, 35-40%. Všechna tato čísla je však nutné používat s velkou opatrností, neboť
způsoby jejich výpočtu se v různých zemích liší.
Podíváme-li se nakonec na organizační model použitý v projektu MARETOPE, jeden závěr
zní, že země není možné snadno označit definitivní nálepkou (např. koncese z iniciativy
úřadů s přímými kontrakty), neboť v mnoha zemích koexistuje celá řada různých
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organizačních forem. Zajímavým dopadem nové legislativy EU může být fakt, že se města
střední velikosti v různých státech mohou stát srovnatelnějšími (ve smyslu organizace,
nabídkového řízení a zadávání kontraktů) než např. města střední velikosti a velká města
v téže zemi, protože pouze města střední velikosti budou plně podléhat pravidlům EU.
Dále je možné najít přinejmenším ještě jeden společný rys. V Evropě téměř neexistuje žádný
region, kde by nebylo nabídkové řízení nebo alespoň zadávání kontraktů problémem.
Množství konkurenčních prvků v jednotlivých procedurách se samozřejmě značně liší a
délka trvání kontraktů sahá od několika let do např. 30 let (Toulouse). Jde však o důležitou
otázku spolu se závažností rámce, který se v současné době vytváří na celoevropské úrovni.

2.7 Cvičení / Úkoly pro modul 1
Následující cvičení a úkoly nejsou zamýšleny jako závazné ani vyčerpávající. Tvůrci
projektu PORTAL jsou si vědomi toho, že se vzdělávací systémy v rámci Evropy
v jednotlivých zemích liší, a proto jsou tato cvičení zamýšlena jako doporučená. Cílem
cvičení není nahradit práci, kterou by přednášející chtěli zadat studentům v rámci širšího
studijního kursu. Jejich cílem je otestovat znalosti a dovednosti, které by měly být získány
využitím tohoto materiálu:
1. Načrtněte vývoj legislativy, která vznikala při rozvoji veřejné osobní dopravy v Evropě

od poloviny 20. století. Ilustrujte svou odpověď odkazem na konkrétní evropské
zkušenosti ve třech členských zemích EU.

2. Prostudujte Společnou politiku EU v dopravě a posuďte její dopad na navrhované
regulační změny, které se objevily v EU od poloviny 90. let 20. století.

2.8 Navrhovaná studijní literatura pro modul 1
European Commission (1996), The citizen’s network - Fulfilling the potential of public
passenger transport in Europe, Green Paper, Directorate-General VII Transport, Brussels.
European Commission (1998), Developing the Citizen’s Network, communication from the
Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the
Economic and Social Committee, COM(1998)431, Directorate-General VII Transport,
Brussels.
EQUIP Research Consortium (2001), Transport Research – 5th. Framework Programme –
Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report
ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
MARETOPE (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public
transport operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport -
Report 76, 229 pp., Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
SORT-IT Research Consortium (1998) Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg
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3. Přístupy k poskytování veřejné dopravy
3.1 Konkrétní studijní okruhy modulu 2
Po prostudování tohoto modulu budou studenti znát:

• Realizaci regulačních rámců jednotlivými státy a orgány zabývajícími se regulací, které
definují konkurenci pro poskytování veřejné osobní dopravy jako „silniční“ a
„nesilniční“.

• Různé modely, které ovlivnily rozhodování národních a regionálních orgánů při aplikaci
konkurenční politiky.

• Různé konkurenční modely uvažované orgány k vytvoření konkurence na trhu veřejné
osobní dopravy.

• Role různých aktérů při poskytování služeb veřejné osobní dopravy.

3.2 Úvod
Organizace místní a regionální veřejné dopravy v Evropě byla během posledních dvou
desetiletí vystavena značným změnám, které vedly k širšímu uplatnění určité formy
konkurence. Tuto konkurenci je obecně možné klasifikovat jako „silniční“ konkurenci a
„nesilniční“ konkurenci, avšak skutečné organizační formy realizované v různých zemích
představují větší rozmanitost, než vyplývá z této klasifikace. Zatímco konkurence na silnici
dává provozovatelům možnost rozvíjet své služby, jak chtějí, systémy používající nesilniční
konkurenci obvykle poměrně striktně předepisují, jaké služby musí být produkovány, ale
značně se liší v jejich realizaci.
S důležitou výjimkou, kterou představuje Velká Británie (silniční konkurence), byl ve
většině západoevropských zemí, kde byla zavedena konkurence, zaznamenán posun
k různým formám regulovaných režimů používajících nesilniční konkurenci (Švédsko,
Dánsko, Francie, Německo a Nizozemí). Dopravní orgány si v takových režimech
ponechávají (nebo získávají) veškeré pravomoci k definici dopravních služeb. Konkurenční
procedury nabídkového řízení jsou pak v takových režimech použity k výběru efektivních
provozovatelů pro zajištění služeb, které jsou většinou centrálně plánovány úřady nebo jejich
plánovací organizací. Zdá se však, že zde sílí tendence převést rozhodování o navrhovaných
službách na vybrané provozovatele.
Obrázek 1 ukazuje globální klasifikaci organizačních forem, se kterými je možné se setkat
ve veřejné dopravě v Evropě. První rozlišení prezentované ve schématu je dichotomie mezi
„iniciativou vedenou autoritou“ a „iniciativou vedenou trhem“. V režimech řízených
autoritou mají tyto autority, které získaly zodpovědnost na dopravu (dále nazývané
„dopravní autority“) zákonný monopol na iniciativu. Veškerá produkce nebo vstup na trh je
výsledkem vědomé jednostranné iniciativy této autority k vytvoření nebo vyžádání vytvoření
služeb (taková je např. současná právní situace v místní osobní dopravě ve Francii vně
pařížského regionu).
V režimech vedených trhem je poskytování dopravních služeb založeno na zásadě
autonomního vstupu na trh jako důsledku tržního procesu s více nebo méně regulačními
kontrolami na vstupu. Taková je současná právní situace v místní osobní dopravě ve Velké
Británii – s velkou volností – a v Německu a Nizozemí - s menší volností.
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Obrázek 1 - Organizační formy ve veřejné dopravě, Zdroj: Maretope

Stručně řečeno, hlavní rozdíl je mezi organizačními formami, ve kterých je právo zahájit
vytvoření služeb osobní dopravy vyhraženo autoritě, která je pak může delegovat, a
organizačními formami, kde toto právo leží “na trhu”, aby se ho chopil kdokoliv.
Je třeba poznamenat, že všechny režimy prezentované na tomto obrázku mohou používat
konkurenční nabídkové řízení k zadávání části nebo všech svých činností ve formě
kontraktů. To zdůrazňuje fakt, že konkurenční nabídkové řízení je pouze výběrovým
mechanismem v kontextu provedení práce použitím vnějších zdrojů, avšak samo o sobě není
organizační formou.
Následující odstavce popisují režimy s tržní iniciativou a s iniciativou autority a uvádějí dva
příklady různých režimů, které poskytují základní pohled na vztahy zainteresovaných stran.
Projekt Maretope se tímto problémem zabývá důkladněji a je doporučen pro další studium.
Pro lepší pochopení jsou zde ilustrovány různé prvky vztahů mezi kategoriemi „zákazníků“ a
„voličů“, „autorit“ a „dopravních společností“. Tyto grafy dále rozlišují vlivy, platby,
poskytování služeb a střetnutí na trhu. Nemohou však ukázat rozložení rozhodovacích
pravomocí na strategické, taktické a provozní úrovni mezi zúčastněnými aktéry. Z tohoto
důvodu budou v následující části tohoto dokumentu uvedeny další doplňkové obrázky (viz
Obrázek 4).
Je důležité říci, že jakékoli z těchto organizačních forem bude plně odpovídat pouze málo
příkladů. Pouze při pečlivém čtení a pochopení právních, regulačních a organizačních
rámcových struktur bude možné získat nutné informace k tomu, aby bylo možné porovnat
každou organizační formu z reálného světa s těmito „čistě organizačními formami“.

Organizační formy

Veřejný systém Koncese Autorizace Organizační
vstup

Iniciativa vedená autoritou Iniciativa vedená trhem

Delegovaný management

Veřejný management (Dominují zde veřejné firmy)

Poznámka:

Nabídkové
řízení při

realizaci je
možné ve

všech
modelech

(Dominují zde soukromé firmy)



Regulační rámce a veřejná legislativa 18

PORTAL Písemný materiál www.eu-portal.net

3.3 Iniciativa vedená trhem
Společnou charakteristikou režimů s tržní iniciativou je předpoklad, že se komerčně
životaschopné služby objeví působením autonomních tržních procesů. Režimy založené na
tržní iniciativě se navzájem liší od plně konkurenčních „režimů s otevřeným vstupem“ ke
striktním „autorizačním režimům“, kde se provozovatelům poskytuje více nebo méně trvalý
a rozsáhlý stupeň výlučnosti. Tyto dva typy režimů je třeba vidět jako dva extrémy
v kontinuální řadě.
Autorita může rovněž ustanovit řadu „pravidel hry“ pro provozovatele zastoupené na trhu, a
tím jejich činnosti regulovat a omezovat (viz Obrázek 2). To je rovněž možné označit jako
roli „hlídacího psa“ nebo „rozhodčího“. Příkladem je regulace dravého chování úřadem pro
spravedlivé podnikání ve Velké Británii. Příkladem „pravidel hry“ by byla nařízení
upravující koordinaci zajišťování služeb mezi sousedními nebo vzájemně se překrývajícími
provozovateli. Jinými slovy, můžeme říci, že po svém vstupu na trh musejí provozovatelé
dodržovat celou řadu pravidel chování tak, aby zaručili integraci systému, koordinovali své
jízdní řády se sousedními provozovateli ke zkvalitnění spojů, používali stejný systém
vydávání lístků, zapojili se do integrovaných informačních systémů atd. Zásah takové
autority by byl ilustrací způsobu, jak řešit selhání trhu ve smyslu dopadu na danou síť.

Obrázek 2 - Autorita stanovuje „pravidla hry“, Zdroj: Maretope

Popiska ke grafu znázorňujícímu trojúhelníkově uspořádané vztahy:

- C = spotřebitelé, V = voliči, A = autorita, O = provozovatel

- n = národní, r = regionální, l = místní.

- Stínování znamená „několik“ aktérů

3.4 Iniciativa vedená autoritou
Společnou charakteristikou režimů s iniciativou na straně autority je, že služby mohou být
poskytovány pouze v důsledku vědomé činnosti autority. Žádné služby není možné
poskytovat v důsledku samotných tržních sil, neboť neexistují žádná zákonná ustanovení,
která umožňují autonomní vstup na trh ( takový zákonný veřejný monopol na iniciativu

Dodávka

Platba

Trh

Volby

Regulace
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existuje ve Francii v regionu vně Paříže). V tomto smyslu je autorita v tomto režimu
monopolní ‘podnikatel’, neboť žádná služba se neobjeví bez jeho akce nebo příkazu.
V rámci těchto systémů a vezmeme-li jako hlavní kritérium pro klasifikaci vlastnictví
majetku je možné rozlišovat režimy založené na udělení koncese nebo licence a na veřejném
vlastnictví.
V případě udělení koncese nebo licence vybere autorita firmu (viz Obrázek 3), aby tato
zřídila a provozovala služby veřejné dopravy (obvykle síť) a tato firma je obvykle
vlastníkem svých instalovaných zařízení a vozidel (jako příklad je možné uvést Rouen,
Francie). Výběrový postup může mít různou procedurální podobu (např. přímý výběr,
vyjednávání po předběžném výběru nebo konkurenční veřejné nabídkové řízení). Dobrým
příkladem tohoto postupu, v kombinaci s odděleným vlastnictvím infrastruktury, vozového
parku a provozu služeb osobní dopravy je způsob, jakým Britské železnice přidělily licence
řadě provozovatelů.

Obrázek 3 - Koncese a delegovaný management, Zdroj: Maretope

V delegovaném managementu (viz Obrázek 3) dá autorita k dispozici majetek (soukromému)
provozovateli, na kterého tato autorita deleguje management dané sítě (toto můžeme najít
v mnoha francouzských městech, např. Lille nebo Lyon). Zde je rovněž možné použít
několik postupů. Případy delegovaného managementu a koncese je možné popsat jako
kontinuální řadu mezi dvěma extrémy. Taková uspořádání vedou k široké škále kontraktů,
které ukládají provozovatelům více nebo méně provozních, komerčních a investičních rizik a
zároveň jim poskytují více nebo méně volnosti při navrhování poskytovaných služeb.
V grafu s trojúhelníkovým uspořádáním není možné zobrazit všechny podrobnosti takových
vztahů. Konkrétní rozložení rozhodovacích pravomocí na jednotlivé zúčastněné aktéry bude
dále podrobně popsáno v následujícím modulu. Zde uvedené grafy (viz Obrázek 4 a Obrázek
5) je nutné vidět v souvislosti s grafy z následujícího modulu.
Kromě své role iniciátora si autorita v tomto režimu rovněž ponechává roli při udělování
licence provozovatelům a roli „hlídacího psa“ nebo „rozhodčího“ tím, že stanovuje řadu
pravidel hry. Je třeba poznamenat, že tyto různé role autority nemusí být nutně zastávat táž
autorita. Snad by je ani táž autorita zastávat neměla, aby se zabránilo střetu zájmů.
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3.5 Různé role autority v iniciativách vedených trhem
i v iniciativách vedených autoritou

Shrneme-li výše uvedené, autority mohou plnit několik rolí, jak v režimech s tržní
iniciativou, tak v režimech s iniciativou na straně autority:
Autorita udělovat licence: vyhodnotit, zda potenciální provozovatelé splňují technické
normy a plní právní požadavky (např. poskytnutí přístupu k danému zaměstnání) ve všech
režimech. Tento model se navrhuje pro „Nový institucionální rámec pro veřejnou osobní
dopravu v Irsku“ (silniční).
Pověřovací autorita: posoudit žádoucnost skutečného vstupu autonomních pověřených
provozovatelů na trh (tj. povolení vstupu na trh v režimech s tržní iniciativou); uvažovaný
model osobní autobusové dopravy v Dánsku.
Autorita udělovat koncese: převzít iniciativu k vytvoření koncese na dopravní službu a
vybrat (konkurenčním nabídkovým řízením nebo jinak) oprávněného provozovatele pro tuto
koncesi (tj. povolit přístup na trh v režimu s iniciativou na straně autority). Tento model se
navrhuje v řadě zemí, včetně Rakouska.
Regulační autorita: stanovení „pravidel hry“ pro provozovatele na trhu, spolu s rolí
skutečného hlídacího psa nebo rozhodčího, který monitoruje situaci a prosazuje pravidla hry
ve všech režimech. Tento model se aplikuje v Británii a regionech Španělska.
Podnikající autorita: když autorita vytvoří a nese podnikatelská rizika v dopravních
službách, je to buď vlastnictvím firmy poskytující veřejnou dopravu (nebo samostatné interní
divize poskytující dopravní služby) nebo externím zadáním poskytování služeb, které tato
autorita vytvořila. Služby vytvořené autoritou buď z iniciativy této autority (legální veřejný
monopol) nebo z iniciativy trhu, musejí být tedy povoleny udělením pověření ze strany
pověřovací autority. Studie tohoto případu ve Finsku, konkrétně v oblasti Helsinky a Turku,
stojí za to, aby se s ní studenti podrobněji seznámili.
Subvencující autorita: má dva účely: stimulovat všeobecnou nabídku služeb a přerozdělit
bohatství ve prospěch politicky vybrané cílové skupiny ve společnosti (jako např. postižení,
staří lidé, nezaměstnaní).
Je velmi důležité rozlišit tyto různé role, aby bylo možné popsat fungování organizačních
rámců. Rovněž je důležité si všimnout, zda jsou či nejsou tyto role plněny odlišnými
autoritami a povšimnout si jejich vzájemných vztahů.
V mnoha případech bude přítomno několik úrovní autorit, jako např. místní, regionální a
národní úřady. Je důležité odpovídajícím způsobem charakterizovat vztahy, které mohou
nebo nemusí existovat mezi těmito různými úrovněmi, jak ve smyslu financování, tak
spolupráce, např. při vytváření koordinačních orgánů, jako Zweckverbände a
Verkehrsverbünde v Německu.
Rovněž stojí za zmínku, že ve velmi málo případech jsou tyto různé modely k sobě navzájem
výlučné, neboť v mnoha případech stát, z politických nebo sociálních důvodů, si přeje cíleně
ovlivňovat konkrétní sektory společnosti pomocí dotací nebo prosazovat konkrétní politiku
ochrany životního prostředí nebo využití pozemků. Rovněž je jasné, že v mnoha zemích není
z historických důvodů žádoucí se zaměřit pouze na jeden prostředek managementu nebo
plánování služeb zajišťování veřejné dopravy. To je důležité proto, aby studenti studiem
pochopili právní a regulační rámec, který existuje v rámci každého státu a regionu.
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3.6 Cvičení / Úkoly pro modul 2
Následující cvičení a úkoly nejsou zamýšleny jako závazné ani vyčerpávající. Tvůrci
projektu PORTAL jsou si vědomi toho, že se vzdělávací systémy v rámci Evropy
v jednotlivých zemích liší, a proto jsou tato cvičení zamýšlena jako doporučená. Cílem
cvičení není nahradit práci, kterou by přednášející chtěli zadat studentům v rámci širšího
studijního kursu. Jejich cílem je otestovat znalosti a dovednosti, které by měly být získány
využitím tohoto materiálu.
1. Definujte následující výrazy a u každého uveďte konkrétní příklad:

- Tržní konkurence

- Organizující dopravní autority/úřady

- Regulační dopravní autority/úřady

- Orgány dopravního plánování
3. Podrobně vysvětlete funkce každého orgánu a u každého uveďte příklad v rámci Evropy:

- Organizující dopravní autority/úřady

- Regulační dopravní autority/úřady

- Orgány dopravního plánování
4. Vysvětlete, co znamená výraz iniciativa vedená trhem, a ukažte, jaký má dopad na

rozhodovací proces. Zvláštní důraz by měl být na roli různých aktérů zúčastněných v
rozhodovacím procesu. Respondenti by měli své odpovědi podpořit příklady.

5. Použitím příkladu modelů vedených trhem a autoritou v evropské veřejné dopravě
uveďte jedno místo v Evropě a načrtněte vývoj procesu od regulační fáze reformy ke
skutečné realizaci. Shrňte otázky týkající se zúčastněných aktérů a relevantní finální
výsledky ovlivňující poskytování služeb tak, jak jsou v této fázi ve vybrané lokalitě
praktikovány.

3.7 Navrhovaná studijní literatura pro modul 2
(Navrhovaný seznam literatury uvedený níže je zamýšlen pouze jako doporučený a
nepovinný. Rozsáhlejší seznamy literatury jsou k dispozici v projektu MARETOPE a na
webové stránce Evropské komise.)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) A New Deal for
Transport: Better for Everyone, Cm 3950, The Stationery Office, London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a) Focus on Public
Transport 1999a, The Stationery Office, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Federtasporti-Website-http/www.federtaspoti.it/
Federtrasporti (March,1999), Bollettino Economico sui Settore del Trasporti, Efficienza e
Suissidiartita: il Trasporto Locale dopo la Riforma
FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report
QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public
transport operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport -
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Report 76, 229 pp., Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg
FISCUS (2001) European Commission, Brussels
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. Italian Ministry of Transport –website-
http:/www.trasportinanavigazione.it/
ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official
Publications of the European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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4. Úrovně plánování a regulace ve veřejné
hromadné dopravě

4.1 Konkrétní studijní okruhy modulu 3
Po prostudování tohoto modulu budou studenti znát:

• Základní faktory, které ovlivňují rozhodovací proces a vlivy, kterými se řídí proces
plánování a regulace poskytovaných služeb

• Charakteristika a role aktérů, kteří přispívají k rozhodovacímu procesu

• Rozdělení rozhodovacích pravomocí mezi různé aktéry

4.2 Úvod
Zatímco předchozí modul prezentoval vztahy mezi jednotlivými stranami zapojenými do
poskytování veřejné osobní dopravy, tento modul se soustředí na rozdělení rozhodovacích
pravomocí. Na základě teoretických definicí (viz Anthony, 1988 nebo Hellriegel a Slocum,
1992), použijeme následující definice1:
Strategická úroveň: strategické plánování je zapojeno do formulace všeobecných cílů a do
určení prostředků, které je možné v širokém smyslu použít pro jejich dosažení.

Stručně řečeno: čeho chceme dosáhnout?
Taktická úroveň: taktické plánování se zabývá rozhodováním o získání prostředků, které
mohou pomoci dosáhnout všeobecné cíle a o tom, jak tyto prostředky co nejefektivněji
využít.

Stručně řečeno: jaký produkt nám může pomoci dosáhnout cíle?
Operační úroveň: prověřuje, zda jsou prováděny příkazy a zda se toto děje efektivním
způsobem.

Stručně řečeno: jak vyprodukujeme daný produkt?
Obrázek 4 převádí dané definice a jejich závěry do sektoru veřejné dopravy, aniž by je ještě
vztahoval k nějakému konkrétnímu právnímu nebo regulačnímu rámci. Vztahy uvedené na
obrázku jsou příklady týkající se případu jednoduchých autobusových sítí v malých městech.
Dané vztahy budou samozřejmě složitější, když budou ve hře pevné infrastruktury, což je
často případ větších měst.
Na rozdíl od hardwarové strany, což je produkce vozokilometrů, definujeme softwarovou
stranu jako cokoliv, co pomůže vozokilometry prodávat, tj. transformovat je na kilometry na
cestujícího. Podíváme-li se na tuto definici z dynamického hlediska, samozřejmě zde musí
existovat zpětná vazba mezi jednotlivými existujícími rozhodovacími úrovněmi, zvl.
v závislosti na zpětné vazbě, kterou zaručují (potenciální) zákazníci. Navíc zde bude
v ideálním případě vazba mezi hardwarovou a softwarovou stranou na strategické úrovni,

                                                     
1 Toto rozdělení použil Van de Velde (1992) ve svém prvním pokusu porovnat organizační formy ve veřejné
dopravě. Sám Van de Velde tuto klasifikaci následně přepracoval (1997).
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která zaručí odpovídající rozvoj služeb v souladu s potřebami trhu a formulovanými
všeobecnými cíli. Obr. 4 se však kvůli větší srozumitelnosti na tyto dynamické zásadní
vazby ani na zpětnou vazbu informovanosti nezaměřuje.

Obrázek 4 - Úrovně plánování a regulace ve veřejné dopravě, Zdroj: Maretope

Tak, jako při jakékoli výrobě, za každé rozhodnutí uvedené v tabulce může být zodpovědný
jeden nebo více aktérů. Obecně je možné vidět strategicko-takticko-operační řetěz jako
řetězec (řadu řetězců) majitel-provozovatel. Existuje mnoho forem organizace tohoto řetězce
majitele (majitelů) a provozovatele (provozovatelů). Následující grafy jsou ilustrací
některých v těchto možností.
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4.3 Znázornění organizačních forem využívajících výše uvedené
pojmy na systémové úrovni

Použijeme-li úrovně plánování a regulace vysvětlené výše spolu s myšlenkami obsaženými
v klasifikaci organizačních forem, budeme moci nakreslit grafické znázornění stávajících i
koncepčních organizačních forem ve veřejné dopravě.2 Jedna z možných organizačních
forem je prezentována níže.
Hlavní pozornost je zde soustředěna na roli autority (nebo autorit) jako koncesionářské
autority, která se chápe iniciativy k vytvoření služeb a je v čele řetězce „majitel-
provozovatel“ a na její roli jako pověřující a regulační autority při regulaci tržní iniciativy.
Z důvodů srozumitelnosti je v grafech zobrazena role autority jako povolující autority
(přístup k zaměstnání), podnikatelské autority (vlastník dopravních firem) a subvencující
autority. Demokratický vztah mezi „lidem“ a (dopravní) autoritou je rovněž přidán do
řetězce majitel-provozovatel, i když je zde z důvodů srozumitelnosti iniciativa pouze na
straně autority.

Příklad : Nabídkové řízení pro návrh a realizaci (udělení licence / koncese)
Tato organizační forma jde o krok dále tím, že poskytuje dopravním provozovatelům volnost
při novém řešení služeb. Tato volnost je omezena minimálními normami definovanými
orgánem udělujícím koncese (jako např. požadavky na služby pro cestující, které ve Velké
Británii určuje Úřad pro udělování koncesí v železniční dopravě), který oblastně organizuje
nabídkové řízení všech služeb podle instrukcí dopravní správy. Rozdělení autority na
„dopravní odbor“ a úřad provádějící nabídkové řízení zavádí vztah s určitým odstupem,
který však striktně nezbytný není. Autorita by měla rovněž stanovit minimální normy a
úrovně samotné služby, a tím určit „závazky veřejných služeb“ (viz Obrázek 5).
Tato organizační forma, která byla použita pro udělení koncesí na britských železnicích, je
podobná francouzské praxi pro sítě městské veřejné dopravy. Rozdíl mezi dopravním
odborem autority a úřadem pro udělování koncesí však ve francouzské praxi neexistuje nebo
není tak striktní, jak je v této organizační formě uvedeno. Navíc tkví rozdíl mezi touto
organizační formou a praxí v městských sítích ve Francii v rovnováze pravomocí mezi
provozovatelem a autoritou. Zatímco provozovatel má ve Francii poměrně silnou pozici při
vyjednávání o smluvních podmínkách, jeho pozice je často slabší při realizaci kontraktu,
neboť většina jeho volnosti se často scvrkne na právo podávat autoritě návrhy na úpravy
služeb, aniž by měl právo o skutečných úpravách služeb rozhodovat.

                                                     
2 Viz Van de Velde a van Reeven (1996), kteří tyto modely popsali již dříve a podrobněji ve zprávě o realizaci
nabídkového řízení v Nizozemí vytvořené pro holandské ministerstvo dopravy.
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Obrázek 5 - Nabídkové řízení a realizace (udělování koncesí) (BR Franchising), Zdroj: Maretope

Klíč pro čtení grafu:

• První řádka na grafu ukazuje, kteří aktéři jsou zapojeni do popisované organizační
formy. Povaha každého aktéra je uvedena pod jeho obecným jménem.

• Druhá řádka na grafu ukazuje pomocí obdélníků stínovaných ve tvaru šipky, jaký vztah
regulace existuje mezi zainteresovanými aktéry.

• Spodní část grafu ukazuje, kteří aktéři jsou zodpovědní za různá rozhodnutí uvedená na
Obrázku 4, umístěním každého rozhodnutí pod aktéra, který za ně zodpovídá. Bílý
obdélník ukazuje, že aktér, pod kterým je tento obdélník umístěn, má hlavní nebo
výhradní zodpovědnost za dané rozhodnutí. Stínovaný obdélník znamená, že daný aktér
má rovněž určité rozhodovací pravomoci o položce umístěné hned nalevo nebo napravo.
Text v závorkách a ve stínovaných obdélnících označuje typ vlivu, který má příslušný
aktér. V tabulkách (v uvozovkách) je použit následující příklad: schopnost diskutovat,
předkládat návrhy, stanovovat minimální normy v rámci kontraktu, vytvářet slevy
jízdného, ukládat normy dostupnosti pro vozidla, požadovat koordinaci služeb a
vyžadovat zveřejnění služeb.

• Svisle psaný text znamená nástroj nebo mechanismus výběru použitý pro nastolení
vztahu uvedeného na druhé řádce grafu.
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4.4 Sdílení rozhodnutí mezi jednotlivými aktéry
V mnoha případech se rozhodnutí týkající se jednoho tématu, např. jízdného nebo trasy,
nepřipisuje výlučně jednomu aktérovi. Pokud jde o jízdné, je možné pozorovat – aniž
bychom naznačovali, zda je to dobré nebo špatné – že si chce politická rada udržet
rozhodovací pravomoc o maximálním průměrném zvýšení jízdného, někdy dokonce i o
úrovních jízdného. V takových situacích určuje strukturu jízdného koordinační orgán
pověřený plánováním veřejné dopravy a skutečnou úroveň jízdného stanovují
provozovatelé dopravy v rámci limitů stanovených ostatními aktéry.
Obrázek 6 ukazuje, jak je možné taková sdílená rozhodnutí zobrazit pomocí grafů použitých
výše.

Obrázek 6 - Sdílení rozhodnutí mezi jednotlivými aktéry, Zdroj: Maretope

Společným tématem pro mnoho organizačních forem je rozhodnutí „delegovat“,
„kontraktovat“, “externě zadat” určitou část řetězce rozhodnutí (STO) jiným aktérům
(kontraktací na trhu) nebo ponechat všechna rozhodnutí na jedné organizaci (interní
hierarchie). To vede zejména ke smluvním vztahům mezi aktéry, kdy je nutné rozdělit
finanční rizika, kdy je možné přidat další pobídkové mechanismy různých typů (jako např.
mechanismy týkající se kvality) atd. Existence takových smluvních vztahů navíc není
neutrální, pokud jde o management, tj. fungování zpětné vazby mezi operační úrovní a
ostatními úrovněmi. Rovněž je třeba v tomto smyslu zmínit téma „společné řízení“.
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4.5 Cvičení / Úkoly pro modul 3
Následující cvičení a úkoly nejsou zamýšleny jako závazné ani vyčerpávající. Tvůrci
projektu PORTAL jsou si vědomi toho, že se vzdělávací systémy v rámci Evropy
v jednotlivých zemích liší, a proto jsou tato cvičení zamýšlena jako doporučená. Cílem
cvičení není nahradit práci, kterou by přednášející chtěli zadat studentům v rámci širšího
studijního kursu. Jejich cílem je otestovat znalosti a dovednosti, které by měly být získány
využitím tohoto materiálu.
1. Definujte a rozlišujte mezi následujícími výrazy:

- Authorisation / Povolení

- Concession / Koncese

- Total quality management / Management celkové kvality

- Benchmarking / Srovnávání

- Quality Partnership / Partnerství v kvalitě
2. Vyberte si jeden z výše uvedených výrazů a rozveďte, jak funguje v evropském

prostředí.

4.6 Navrhovaná studijní literatura pro modul 3
(Navrhovaný seznam literatury uvedený níže je zamýšlen pouze jako doporučený a
nepovinný. Rozsáhlejší seznamy literatury jsou k dispozici v projektu MARETOPE a na
webové stránce Evropské komise.)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee
on the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery
Office, London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Department for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of
Urban Public Transport Competition, Halcrow-Fox, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
FISCUS (2001) European Commission, Brussels
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/
ISOTOPE, (2001),Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official
Publications of the European Communities, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the
5th. Framework RTD Programme, 2000.
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5. Smluvní vztahy mezi aktéry při poskytování
veřejné dopravy

5.1 Konkrétní studijní okruhy modulu 4
Po prostudování tohoto modulu budou studenti chápat:

• Rozdělení rizika mezi aktéry za účelem dosažení cílů stanovených v rozhodovacím
procesu

• Konfliktní otázky, které mohou vyvstat ve vztahu ke schopnosti každého z aktérů plnit
cíle stanovené během plánovacích stádií procesu

• Debatu o otázkách režimu, tj. veřejného versus soukromého vlastnictví prostředků k
poskytování služeb nebo infrastruktury, které mají být použity k zajištění požadovaných
služeb pro cestující

• Rozdíly mezi ‘pevným a pružným’ plánováním tak, jak jsou chápány na širší základně
než v rámci EU

5.2 Úvod
(Text je převzat z projektů Maretope, Isotope a Quattro)
Smlouvy ve světě veřejné dopravy odvykle rozlišují mezi riziky ve vztahu k provozním
nákladům a riziky spojenými s příjmy. Rizika je možné různými způsoby sdílet, jak je
možné vidět na Obr. 7 pro případ smlouvy mezi dopravní autoritou a dopravním

provozovatelem. Hlavní rozdíl na
tomto obrázku je mezi smlouvami o
managementu, smlouvami o hrubých
nákladech a vlastních nákladech.
Kromě toho je možné realizovat mnoho
smluvních forem mezi oběma krajními
alternativami, jak je vidět ve
stínovaných obdélnících.
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Rozdělení rizika

Obrázek 7 - Rozdělení rizika, Zdroj: Maretope

Když analyzujeme smlouvy ve veřejné dopravě, je třeba mít na mysli, že zde musí být
rovnováha mezi nabízenými pobídkami a nástroji, které mají k dispozici ti, kteří tyto
pobídky využívají. Na příklad smlouva na vlastní náklady, kde jsou autority zodpovědně za
stanovení systému jízdného a úroveň jízdného, může být struktura snadno nevyrovnaná a
zdrojem konfliktu. Alternativně, když je provozovateli ponechána taktická volnost, by měl
rovněž nést větší finanční zodpovědnost za následky svých taktických rozhodnutí a
potenciálně rovněž prodloužení doby platnosti kontraktu.
Jinými slovy, další analýza smluvních vztahů bude muset zahrnout různá hlediska pohledu
na smlouvu. Finanční hledisko je velmi důležité, zejména v sektoru, kde je účelem
finančních zásahů autorit nejen financování, ale – většinou – subvencování.
Kromě výrobního a příjmového rizika existuje finanční riziko (úroky a směnný kurz měny),
plánovací riziko (změny v silničním a městském plánování) a riziko ve vztahu k životnímu
prostředí (emise a normy na hladinu hluku).
Obecně by měla být rizika přidělována té straně, která má nejlepší postavení k tomu, aby
zabránila jejich vzniku nebo absorbovala jejich následky. Toto by mělo být normálně
zakotveno ve smluvních podmínkách, avšak velmi často se vyskytnou neočekávané ztráty,
jejichž původem mohou být nepředvídané zdroje, a při rozdělování těchto následků ex post
vznikne nějaký typ konfliktu.
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Typy konfliktů
Patří sem vnitřní konflikty (průmyslové vztahy) a vnější konflikty (mezi autoritou a
provozovatelem) a liší se svou velikostí a důležitostí. Na Obr. 8 jsou znázorněny hlavní typy
konfliktů, které budou popsány níže.

Obrázek 8 - Typy konfliktů, Zdroj: Isotope

Konflikty mohou vznikat kdykoliv, kdy nejsou od počátku jasně definovány nepříjemné
zodpovědnosti a musejí být řešeny. Všechna rizika, jako např. rozdělení nákladů a příjmů,
protikladné cíle a výkonnost, mohou potenciální konflikt maskovat.
Obecně by měly smlouvy obsahovat ustanovení týkající se nápravy zahrnující veškerá rizika,
která mohou být na začátku nepředvídaná. Zkušenosti a znalosti z jednoho projektu
pomohou sestavit lepší smlouvu příště. Zde může pomoci, když se do smlouvy zahrnou
pružná ustanovení týkající se určitých všeobecných zásad upravujících vztah. Důležitou
součástí smlouvy je pružnost, která zaručuje trvale udržitelnou službu schopnou zvládnout
budoucí výzvy.

Vlastnictví versus využívání3

V městské veřejné dopravě se můžeme setkat se situacemi, kde “autorita” je
vlastníkem/poskytovatelem určitých výrobních prostředků (tunelů a stanic, vozového parku,
garáží, ...), avšak tyto výrobní prostředky využívá jiný (soukromý) aktér („provozovatel“).
Toto je např. obvyklá situace ve většině velkých francouzských měst (s výjimkou pařížského
regionu). Rovněž se vyskytnou situace s veřejným vlastnictvím i veřejným provozováním
nebo soukromým vlastnictvím i soukromým provozováním. Obrázek 9 zobrazuje jednotlivé
možné kombinace veřejného nebo soukromého vlastnictví s veřejným nebo soukromým
managementem a ukazuje různé typy smluv mezi vládou a podniky vlastněnými státem,
respektive soukromými manažéry státního majetku a soukromým monopolem. Na obrázku je
ukázána vazba mezi organizačními formami zobrazenými výše na „stromě“ (tučná část
obrázku) a klasifikace použitá Světovou bankou ve studii “Byrokraté v podnikání” (1995,
kap. 3) (v závorkách na Obrázek 9).

                                                     
3 Tento odstavec je součástí článku Van de Velde, D.M. “Organizační formy a podnikání ve veřejné dopravě. Část
2” (vycházejícího z příspěvku Van de Velde, D.M., (1997), “Podnikání a nabídkové řízení ve službách místní veřejné
dopravy”, sborník z 5. mezinárodní konference Konkurence a vlastnictví v pozemní osobní dopravě, Leeds (Velká
Británie), 27-30. květen 1997.
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Obrázek 9 - Soukromý versus veřejný management a vlastnictví, Zdroj: Maretope

Podle studie Světové banky (1995) závisí na způsobu, jakým se ve smlouvě řeší tři problémy
informační asymetrie, odměn a pokut a závazků, úspěch v těchto oblastech. Studie
konstatuje, že smlouvy o provozování zřídkakdy obsahují lepší pobídky – a mohou dokonce
způsobit více škody než užitku – zejména proto, že proces uzavírání smlouvy poskytuje
veřejným manažerům příležitost vytěžit ze své informační výhody vyjednáním většího
množství měkkých cílů. Pokud jde o smlouvy o managementu, zdá se, že jejich úspěch závisí
na využití konkurenčního postupu (konkurenčního nabídkového řízení na management
a/nebo konkurence na trhu). Podle Světové banky omezují velké náklady na získání
informací nutných k vyjednávání, monitorování a prosazování takových smluv většinou tyto
smlouvy na sektory, kde je technika relativně statická a kvalita se snadno porovnává. Úspěch
regulačních smluv, které podle Světové banky vedou v průměru k nejlepší výkonnosti, závisí
na jejich pečlivém sestavení a v některých případech na současném využití přímé
konkurence.

Pevné versus pružné plánování4

Klasifikace prezentovaná ve studii Světové banky se bezvýhradně vztahuje na taktickou
úroveň. V kontextu nabídkového řízení je možné organizovat rozhodování na taktické úrovni
různými způsoby. Taktiku je možné stanovit před uzavřením smlouvy a provozovatelé buď
mohou mít nulové taktické pravomoci, jako v Londýně a Kodani, nebo určité taktické
pravomoci během smluvní doby ve formě pobídek k novému řešení, jako v Helsingborgu a
Sundsvallu (Švédsko) nebo Adelaide (Austrálie).5 Alternativně je možné stanovit taktiku
                                                     
4 Tento odstavec je součástí článku Van de Velde, D.M., “Organizační formy a podnikání ve veřejné dopravě. Část
2” (vycházejícího z přednášky Van de Velde, D.M., (1997), “Podnikání a zabídkové řízení ve službách místní
veřejné dopravy”, sborník 5. mezinárodní konference Konkurence a vlastnictví v pozemní osobní dopravě, Leeds
(Velká Británie, 27-30. květen May 1997.
5 Viz výzkumný projekt ISOTOPE pro podrobnější popis některých příkladů.
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během uzavírání smlouvy (jak se navrhuje v Nizozemí a je v omezené míře uvedeno do
praxe ve Francii) buď současně s uzavíráním smlouvy o úrovni provozu nebo nezávisle na
ní, avšak i zde je možné doplnit pobídky zaměřené na nové smluvní řešení v době platnosti
smlouvy. Koncese udělené britskými železnicemi jsou příklady, kdy účastníci nabídkového
řízení vyhráli na základě kvality a ceny svých návrhů, avšak za podmínek, kdy měli
provozovatelé rovněž volnost nově řešit regulované služby (jízdní řády, jízdné, image, další
služby uvnitř a vně vlaků atd.) v době platnosti smlouvy.
Tyto různé formy jsou na Obr. 10 uspořádány do čtyř hlavních variant, kdy je možné učinit
taktická (T) rozhodnutí.

Obrázek 10 - Taktika a uzavírání smlouvy,Zdroj: Maretope

Pokud se smluvní strana rozhodne poskytnout určité pravomoci týkající se řešení služeb
provozovatelům, pak může první úvaha vést k závěru, že by taktika neměla být určována
procesem nabídkového řízení/vyjednávání, tj. před uzavřením smlouvy, kvůli informační
výhodě úřadujícího provozovatele ve smyslu znalosti trhu. Řešení této informační asymetrie
může být proveditelné, avšak nákladné. Přesto se v tomto stádiu mohou objevit zajímavé
návrhy, i když tento problém zůstane nevyřešen.
Druhá úvaha pak může vést k závěru, že by měla být možnost revidovat danou taktiku
přinejmenším během doby platnosti smlouvy. Trhy se vyvíjejí v čase a provozovatelé –
zejména noví příchozí na trh – mohou získat znalosti trhu pouze skutečným provozováním
na příslušném trhu. Výsledkem konkurenčního nabídkového řízení na taktiku by byla
statická síť vycházející z nedokonalého vnímání poptávky ze strany (nově příchozích)
provozovatelů, což by bylo jasně nepřiměřené. Musí zde být snaha o vytvoření rovnováhy
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mezi větší volností pro aktéra (aims-contracts / smlouvy na cíle6) a více zárukami pro
majitele (means-contracts / smlouvy na prostředky7).

5.3 Cvičení / Úkoly pro modul 4
Následující cvičení a úkoly nejsou zamýšleny jako závazné ani vyčerpávající. Tvůrci
projektu PORTAL jsou si vědomi toho, že se vzdělávací systémy v rámci Evropy
v jednotlivých zemích liší, a proto jsou tato cvičení zamýšlena jako doporučená. Cílem
cvičení není nahradit práci, kterou by přednášející chtěli zadat studentům v rámci širšího
studijního kursu. Jejich cílem je otestovat znalosti a dovednosti, které by měly být získány
využitím tohoto materiálu.
1. Vyjmenujte hlavní obtíže při uzavírání smluv, které je nutné vzít v úvahu, když autority

zvažují uvedení konkurence na trh. Zvláštní pozornost je třeba věnovat otázkám
rozdělení rizika a potenciálních konfliktů, které mohou vzniknout při zavádění
konkurence na dopravním trhu.

2. Na základě svých znalostí materiálů a doplňkových materiálů, které jste prostudovali,
uveďte výhody a nevýhody procesů pevného a pružného plánování. Odpovědi by měly
být doprovázeny odkazy na konkrétní příklady tam, kde se tyto příklady v Evropě
vyskytly.

5.4 Navrhovaná studijní literatura pro modul 4
(Navrhovaný seznam literatury uvedený níže je zamýšlen pouze jako doporučený a nepovinný. Rozsáhlejší
seznamy literatury jsou k dispozici v projektu MARETOPE a na webové stránce Evropské komise.)

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee
on the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery
Office, London
Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281
Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.
ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.
MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.

                                                     
6 Smlouvy na cíle definujeme jako smlouvy, kde majitel stanovuje řadu cílů, které má vybraný aktér splnit použitím
jakýchkoli prostředků v rámci širokého rozsahu stanoveného majitelem.
7 Smlouvy na prostředky definujeme jako smlouvy, kde majitel diktuje vybranému aktérovi prostředky, které musí být
použity s určitou potenciální volností výběru a s/nebo bez jasného stanovení cílů.
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NERA (1997)Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.



Regulační rámce a veřejná legislativa 36

PORTAL Písemný materiál www.eu-portal.net

6. Systémy zajištění kvality ve veřejné dopravě
(Text je převzat z projektů Maretope a Quattro)

6.1 Konkrétní studijní okruhy pro Modul 5
Po prostudování tohoto modulu budou studenti chápat:

• Význam systémů kvality při úpravě regulačních rámců

• Potřebu definovat opatření ve vztahu ke kvalitě vytvořením měřítek kvality před
podepsáním smluv

• Důležitost realizace parametrů regulační politiky před vytvořením a návrhem smluv o
poskytování veřejné dopravy ve změněném prostředí

• Důležitost a význam zajištění integrovaného systému veřejné dopravy v jakémkoli
novém tržním prostředí (ať již tarifně nebo strukturálně)

• Důležitost vývoje systémů měřitelné kvality, které jsou transparentní a použitelné v
novém regulačním prostředí a mohou ukázat zlepšení

6.2 Úvod
Veřejná doprava je služba, která má životně důležitý význam pro obyvatele v městských
regionech. Když je veřejná doprava poskytována z externích zdrojů, je ze zřejmých důvodů
nutné zaručit kvalitu služeb. Proto jsou v tomto modulu prezentovány určité otázky týkající
se kvality. Tyto otázky se týkají potřeby vývoje systémů zajištění měřitelné kvality. Takové
systémy budou vypovídat o pochopení kvalitativního cyklu, kde jsou zavedena konkrétní
měřítka kvality jako požadavek pro všechny poskytovatele služeb. Taková měřítka kvality
budou muset být začleněna do návrhu a struktury smluv a budou od počátku odrážet cíle
vývoje integrovaného dopravního systému a zároveň poskytnou nástroje pro skutečné měření
zlepšení v poskytovaných službách.

6.3 Kvalitativní cyklus
Jak důležité je zavedení podmínek spojených s kvalitou do smluv, to závisí na využití
důsledných a spolehlivých metod odhadování hodnoty různých kvalitativních aspektů pro
cestující.
Abychom mohli definovat kvalitativní úroveň služeb v městské veřejné dopravě (UPT),
navrhujeme použít zjednodušený kvalitativní cyklus založený normě ISO 9004.2 pro cyklus
kvality služeb. Navrhovaný cyklus je založený na čtyřech různých měřítkách kvality: rozbor
rozdílů mezi těmito čtyřmi měřítky kvality (viz
Obrázek 11) pomůže orgánům s rozhodovací pravomocí zkvalitnit služby.
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Očekávaná kvalita Stupeň kvality předem očekávaný zákazníkem.

Cílová kvalita Jde o stupeň kvality, který chce provozovatel poskytnout cestujícím.

Poskytnutá kvalita Stupeň kvality, která je dosažena v normálních každodenních provozních
podmínkách.

Vnímaná kvalita Stupeň kvality vnímaný cestujícími během jízdy.

Obrázek 11 - Kvalitativní cyklus, Zdroj: Afnor

Zákazníci (cestující, autorita organizující dopravu,...)

Měření spokojenosti zákazníků

Firma (provozovatel, manažér, poskytovatel služeb,...)

Měření výkonnosti firmy

Obrázek 12 - Kvalitativní cyklus, Zdroj: Quattro

6.4 Návrh smlouvy
(Text je převzat z projektů Isotope a Quattro)
Technické podmínky pro kontinuální zlepšování systému by měly být součástí technických
podmínek nabídkového řízení. Autorita může specifikovat nástroje, které jsou předvídatelné
nebo své technické podmínky omezit na fakt, že by takový systém měli navrhnout
potenciální provozovatelé. V tomto stádiu by měla autorita konkretizovat, za co bude sama
zodpovědná a jaké jsou její očekávání v tomto směru.
Smlouva by pak měla upřesnit:

• cíle kontinuálního zlepšování

• nástroje a zodpovědnosti, včetně programů měření/monitorování

• důsledky opatření, včetně finančních pobídek/pokut

• kontrolu těchto výsledků

• postup postihu pro případ nedodržování smlouvy

Cílová kvalitaOčekávaná kvalita

Vnímaná kvalita Poskytnutá kvalilta
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Taková specifikace služeb autoritou v rámci postupu nabídkového řízení by měla stimulovat
provozovatele i autority k tomu, aby zahrnuli veškeré provozní/taktické oblasti zájmu do
systému kontinuálního zlepšování:

• dopravy (včetně přístupu / vý-
chodu pro uživatele)

• spojení (v rámci UPT / společně s
jinými druhy dopravy)

• informací pro zákazníky (statické
/ v reálném čase)

• systémů jízdného a prodeje

• dopadu na životní prostředí
(v širokém smyslu, včetně dopadu
na jednotlivé druhy dopravy).

Dohodnutý systém musí být prosazován. Musí zde existovat konkrétní přidělení
monitorovacích zodpovědností ve vztahu k úrovni prosazování a vyhodnocení systému jako
takového.
Krátkodobé smlouvy mohou být větší výzvou k pohledu kupředu s nástrojem kontinuálního
zlepšování, neboť provozovatel se možná nedohodne na poměru vynaložených prostředků
k celkovému zisku. Proto musí autorita vytvořit neutrální nástroje na zlepšení kvality
aplikovatelné na jakéhokoli provozovatele.

6.5 Integrace
Zákazník musí vnímat systém jako jeden celek (logická integrace), což je nezbytné
k dosažení plného prospěchu z integrace tarifů i fyzické integrace. Fyzická integrace je
zaměřena na samotný systém veřejné dopravy (návrh sítě, stanice přestupu mezi
jednotlivými druhy dopravy a jízdní řády) i na ostatní druhy dopravy. Hlavním cílem
integrace je nabídnout veřejnosti k využití atraktivnější a dosažitelnější služby, avšak dalším
důležitým faktorem je pokrytí nákladů. Z projektu MARETOPE i jiných studií je jasné, že
zatímco otázky vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy představují pádný důvod pro
opoždění rozšíření možných změn tak, jak je nastíněno ve Společné dopravní politice,
v jednotlivých členských zemích v rámci Evropské unie určitě existuje uplatnění pro
technologii jako nejzákladnější článek řetězce osobní dopravy. Zdá se, že časový plán
realizace otevřenější konkurenční tržní politiky trvá v mnoha zemích neobvykle dlouho.
Důvodem mohou být problémy infrastrukturní povahy, ale mohou se objevit i jiné překážky
v oblastech, kde používají konkurenční služby zajišťované různými provozovateli různé
systémy lístků nebo kde nejsou lístky převoditelné mezi jednotlivými druhy dopravy.
K řešení těchto otázek je možné použít moderní technologie (jako např. „magnetické karty“,
systémy G.P.S.), pokud má o tom představu úřad uzavírající smlouvu na začátku
projednávání smluv.
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6.6 Zlepšování
Výrazem „kontinuální zlepšování“ městské veřejné dopravy máme na mysli potřebu
soustavných úprav návrhu služeb a organizace, která je za poskytování dané služby
zodpovědná tak, aby si tato služba udržovala nebo zvyšovala svou hodnotu. Inovace ve
službách a managementu vytvářejí systémy kontinuálního zlepšování kvality.
Ke kontinuálnímu zlepšování systému je možné použít různé nástroje (tj. systémy
managementu celkové kvality, monitorování, programy pokut/pobídek). Tyto nástroje je
možné použít na strategické, taktické i operační úrovni, snadněji však samozřejmě na
operační úrovni. Dalším důležitým nástrojem managementu kontinuálního zlepšování je
“naslouchání zákazníkům”.

                                                          

                        

                        

                        

Monitorování UPT: kontinuální proces zlepšování

Obrázek 13 - Technické podmínky pro monitorování kontinuálního zlepšování, Zdroj: Quattro
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Příklad: Lindau, SRN
Zde vidíme příklad, jak je možné rozvíjet kvalitní služby bez použití významné regulační
reformy. Relativně přímočaré iniciativy, zejména v menších regionech nebo městských
centrech, mohou vést ke zkvalitňování služeb veřejné dopravy, které dosahují cíle trvale
udržitelného rozvoje, efektivity, konkurenceschopnosti a ekonomické životaschopnosti.

Během 90. let 20. století byly v mnoha malých a středně velkých městech zřízeny tak zvané
„Stadtbussysteme“ (systémy městských autobusů). Úspěch tohoto systému městských
autobusů byl pozoruhodný ve smyslu kombinace druhů dopravy a dotací na jednoho
cestujícího. Zřízení systémů městských autobusů nebylo reakcí na změny v právním rámci.
Systém městských autobusů v Lindau je dobrým příkladem tohoto nového modelu UPT.
Systém městských autobusů v Lindau (Bodamské jezero) s 25.000 obyvatel byl zřízen v roce
1992. Stará autobusovou síť provozoval Bundesbahn (DB) od 50. let a během posledních let
své existence tato síť ztratila většinu svých cestujících.
V nedávných letech se na jiných autobusových sítích kolem Bodamského jezera (jako např.
Frauenfeld (CH), Dornbirn a Bregenz (A)) zásadně zlepšila kvalita a vzrostly počty
cestujících. Město Lindau se proto rozhodlo svůj systém také reorganizovat. Lindau jeden
rok studovalo existující modely v sousedních městech a v rámci městské správy samo
připravilo svůj plán bez jakéhokoli externího poradce. Nový systém začal jako ohromující
úspěch: od začátku reagovalo na novou nabídku více než 6.000 cestujících denně – víc než
dvakrát tolik, co se očekávalo. Hlavním problémem systému bylo zvládnout tak vysokou
úroveň poptávky.
Systém je provozován v přísných 30-minutových intervalech na 4 trasách, provozní doba je
cca 6.10 až 22.40; autobusy jezdí i v sobotu a v neděli. Všechny autobusy se každou
půlhodinu setkají na ústředním autobusovém nádraží, a tak je cestujícím umožněno snadno
přestupovat mezi jednotlivými trasami.
Provozovatelem autobusů je “Regionalverkehr Alb-Bodensee”, dceřiná společnost
Bundesbahn (DB, od 1994 DB AG). “Stadtwerke Lindau” (místní firma veřejně prospěšných
služeb) převzala zodpovědnost za management a marketing. Autobusová síť je středem
mnoha marketingových aktivit. Autobusy mají přednost před všemi ostatními vozidly na
semaforech.
Přestože jízdné není levné (DM 2.50 za jednoduchý lístek), systém městských autobusů v
Lindau přepravuje cca 240.000 cestujících za měsíc – což je počet, který města srovnatelné
velikosti dosáhnou za rok.
Vysoké počty cestujících ukázaly nové perspektivy pro provoz autobusů ve městech
srovnatelné velikosti: koordinaci a integraci dopravy.

6.7 Cvičení / Úkoly pro modul 5
Následující cvičení a úkoly nejsou zamýšleny jako závazné ani vyčerpávající. Tvůrci
projektu PORTAL jsou si vědomi toho, že se vzdělávací systémy v rámci Evropy
v jednotlivých zemích liší, a proto jsou tato cvičení zamýšlena jako doporučená. Cílem
cvičení není nahradit práci, kterou by přednášející chtěli zadat studentům v rámci širšího
studijního kursu. Jejich cílem je otestovat znalosti a dovednosti, které by měly být získány
využitím tohoto materiálu.
1. Jaké jsou základní otázky, které je nutné řešit při vývoji systému zajištění změřitelné

kvality? Vyjmenujte a vysvětlete pět takových otázek.
2. Jaký model podle vašeho názoru nabízí nejefektivnější prostředky pro řízení systému

zajištění kvality ve změněném regulovaném prostředí? Uveďte doprovodné důkazy
k ověření efektivity navrhovaného modelu.
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7. Politika financování a subvencování ve
veřejné dopravě

(Text je převzat z projektu Maretope)

7.1 Konkrétní studijní okruhy pro modul 6
Po prostudování tohoto modulu bude student chápat následující:

• Vazby mezi finančními příspěvky na veřejnou dopravu od uživatelů dopravy

• Vztah mezi uživateli a finanční podporou z veřejných příspěvků

• Konkrétní kategorie financování, které existují pro podporu rozvoje veřejné dopravy

• Důležitost rozvoje alternativních zdrojů financování vytvořením konkrétní politiky
zdanění dopravy nebo vývojem alternativních zdrojů financování použitím „soukromého
financování“ tj. vytvořením „veřejně-soukromých“ partnerství

• Potenciální modely, které je možné použít při řešení problémů týkajících se rozvoje
kontinuální finanční podpory pro dopravu

7.2 Úvod
Zpoplatnění a financování v městské dopravě jsou navzájem úzce spojené pojmy, neboť
cenová hladina určuje schopnost samofinancování, a tudíž i potřebu dotací. Zpoplatnění a
financování jsou navzájem úzce spojeny, neboť zpoplatnění představuje jednu
z nejdůležitějších metod vytváření finančních prostředků. Zpoplatnění má rovněž další
důležitou roli. Je to klíčový mechanismus pro ovlivnění intenzity dopravy při použití
každého druhu dopravy, vedoucí k dosažení dalších důležitých cílů, jako je hospodářská
efektivita a trvale udržitelný stav životního prostředí. Existují důkazy o tom, že stávající
mechanismy a úrovně zpoplatnění přispívají k problémům dopravního zahlcení a znečištění
životního prostředí tím, že nevysílají příslušné signály, které by ovlivnily společenské
chování.

Z tohoto hlediska zahrnuje financování městských dopravních systémů všechny ekonomické
nástroje, které mohou vést k:

• větší efektivitě, tj. jakékoli prostředky ke zlepšení pobídek k ekonomické efektivitě a
internalizaci vedlejších efektů dopravy

• vytvoření dalších fondů (dalšího kapitálu) k financování nákladů různých prvků
městských dopravních systémů
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Je možné rozlišit následující kategorie financování:

• Příspěvky od uživatelů dopravy

• Příspěvky z veřejných zdrojů a od veřejných společností

• Příspěvky od ostatních subjektů

• Soukromé zdroje

7.3 Finanční aspekty

Příspěvky od uživatelů dopravy:
V rámci této kategorie je nejběžnějším zdrojem financování po celé Evropě jízdné ve veřejné
dopravě, i když ve většině měst pokrývá jízdné pouze menší část provozních nákladů.
S výjimkou deregulovaných režimů se úroveň a struktura jízdného pohybuje v mezích
stanovených úřady. Vzhledem k charakteristikám veřejných služeb městské dopravy je ve
všech regulačních režimech v Evropě běžnou praxí použití koncesionářského jízdného
(kompenzace slev na jízdném hrazená prostřednictvím provozovatelů nebo cestujících). Tyto
příspěvky ve formě uživatelských dávek nebo poplatků představují významný prostředek
financování systémů městské hromadné dopravy v Evropě. Mohou být stanovovány buď
použitím nákladově orientovaného nebo poptávkově orientovaného přístupu. V případě
nákladově orientovaného přístupu by měly ceny odrážet náklady (plné nebo nadbytečné)
vzniklé použitím dopravního systému, zatímco druhý přístup odráží zisky odvozené z tohoto
použití (v souladu s vůlí uživatelů platit). Jeden z nákladově orientovaných přístupů využívá
zásadu společenských/marginálních nákladů. Teoreticky to znamená, že ceny jsou
stanovovány podle nadbytečných nákladů, které by vytvořilo další použití systému, včetně
provozních nákladů spojených s různými typy externích účinků ( znečištění, dopravní zácpy,
hluk atd.). Jinými slovy, ceny za dopravu by měly odrážet marginální společenské náklady
spojené s jejím použitím.
Toto rovněž zavádí pojem systémů spravedlivého zpoplatnění. Je to možné interpretovat
jako sociální spravedlnost. Je nutné vzít v úvahu distribuční efekty (jak jsou náklady a zisky
z různých zpoplatňovacích opatření rozloženy mezi jednotlivé příjmové skupiny). Takový
systém zpoplatnění je rovněž možné interpretovat jako zpoplatnění, které nemá negativní
distribuční nebo regresivní dopad, např. že skupiny s nižšími příjmy platí relativně více než
ti, kteří jsou ve vyšší příjmové kategorii. V takové situaci nepřispívá vždy efektivní
zpoplatnění ke ‘spravedlivému’ zpoplatnění dopravních systémů, neboť marginální
společenské náklady neumožňují provádět rozdíly mezi příjmovými kategoriemi.

Příspěvky z veřejných zdrojů a od veřejných společností:
Veřejné zdroje, jak z celkového rozpočtu, tak účelově vyčleněné zdroje – všeobecně
vnímané jako neefektivní nástroj financování – jsou hlavním zdrojem investic a pokrytí
deficitu v městské veřejné dopravě. Přispívají ke stabilitě služeb, avšak zároveň jsou
vnímány jako hlavní příčina produktivní neefektivity méně konkurenceschopných
provozovatelů.
Do této kategorie rovněž spadá nepřímé subvencování veřejnými společnostmi. Nepřímé
subvencování je hlavním problémem ve smyslu pokřivené konkurence, neboť poskytuje
jasnou výhodu veřejným společnostem, zejména městským společnostem s jinými aktivitami
(např. elektřina, plyn, meziměstská doprava). Potenciál deformovat konkurenci je zvláště
vysoký v regulovaných režimech, kde si městské společnosti ponechávají výraznou část
podílu na trhu.
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Příspěvky od ostatních subjektů:
Je možné rozlišit mezi dvěma typy internalizace „externalit / vedlejších nákladů“
vytvořených existencí dopravních služeb:

• Účelové daně na dopravní účely, které se vybírají buď přímo nebo nepřímo od
zaměstnavatelů, jejichž cílem je zajistit mobilitu jejich zaměstnanců. Příkladem je
“versement de transport” používané ve Francii a podobné daně vybírané ve Vídni a
Brazílii. Hlavním nedostatkem této metody je vzrůst mzdových nákladů, což dále vede k
vytvoření dalších zdrojů financování, avšak udržuje provozovatele pod určitým
konkurenčním tlakem na zlepšení kvality služeb, zatímco výběr druhu dopravy a
společnosti je stále ponechán na konečném uživateli.

• Value capture/získání hodnoty, které vede k nízkému riziku pokřivené konkurence,
představuje následující výhody:

- Získání hodnoty prostřednictvím příjmů provozovatelů: internalizuje vedlejší zisky
vytvořené dopravními zařízeními a snižuje potřebu subvencí. Kromě toho mohou být
některé diverzifikované služby stimulem k rozšíření klientely (např. komerční oblasti,
vertikální integrace služeb atd.).

- Získání hodnoty prostřednictvím daní: kromě internalizace vedlejších zisků
vytvořených dopravními zařízeními stimulují některé daně (např. uvalené na vlastníky
pozemků) systematický přístup k městskému plánování s výrazným dopadem na
rozsah činnosti úřadů rozpovědných za systém mobility.

Soukromé zdroje:
V rámci soukromých zdrojů financování jsou nejdůležitější soukromé půjčky a veřejně-
soukromá partnerství:

• Soukromé půjčky jsou tradiční formou financování. Většinou se využívají k řešení
problémů peněžních toků a jejich hlavní výhodou je možnost rozdělení nákladů mezi
více než jednu uživatelskou generaci.

• Veřejně-soukromá partnerství (PPP) jsou smlouvy mezi veřejným a soukromým
sektorem, které normálně slouží k řešení problémů městské mobility. Hlavními
výhodami těchto dohod za podmínek řádné realizace jsou:

- Zlepšení efektivity

- Menší tlak na veřejný rozpočet

- Sdílení rizik a zodpovědností se soukromými partnery

- Stimulace podnikatelské inovace

- Zisky dané metodami soukromého managementu
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Obrázek 14 - Alternativy financování v městské dopravě, pojmové, Zdroj: Příručka FISCUS

Obrázek 14 vytvořený v rámci výzkumu FISCUS poskytuje jasnou představu o jednotlivých
aspektech každé alternativy financování. Povšimněte si, že tento obrázek rovněž zahrnuje
automobilovou dopravu. Přes komplexnost daného obrázku je možné rozpoznat
trojúhelníkový vztah popsaný výše s tím rozdílem, že autorita a daňoví poplatníci byli na
tomto obrázku sloučeni.
Aby bylo možné odpovídajícím způsobem popsat příklady z reálného života, je důležité
rozlišovat mezi následujícími kategoriemi: “platby” (jízdné, subvence, smluvní cena atd.)
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versus “financování” ve správném slova smyslu (jako např. v PPP, půjčky atd.), “investice”
versus “provozní náklady”, zdroje peněz pro autority versus zdroje peněz pro provozovatele.

ALTERNATIVY FINANCOVÁNÍ
(Text převzat z projektu FISCUS)

Obrázek 15 - Financování z příspěvků uživatelů (pojmové) – IFIP 1999
Detailní rozpis komplexního obr. 14. Zdroj: Příručka FISCUS
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Obrázek 16 - Financování z veřejného rozpočtu (pojmové) – IFIP 1999.
Detailní rozpis komplexního obrázku 14. Zdroj: Příručka FISCUS
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Obrázek 17 - Financování nepřímým financováním (pojmové) – IFIP 1999
Detailní rozpis komplexního obr. 14. Zdroj: Příručka FISCUS

Obrázek 18 - Financování získáním hodnoty (pojmové) – IFIP 1999
Detailní rozpis komplexního obrázku 14. Zdroj: Příručka FISCUS
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Obrázek 19 - Soukromé financování (pojmové) – IFIP 1999
Detailní rozpis komplexního obrázku 14. Zdroj: Příručka FISCUS

Veřejně-soukromá partnerství
Cílem tohoto pojmu je vyloučit nutnost příspěvků z obecného zdanění zavedením
efektivního zpoplatnění a prosazením veřejné kontroly nad jízdným/službami např.
udělováním koncesí. Patří sem:

• zpoplatnění marginálních společenských nákladů pro uživatele, kdy jsou kapitálové
požadavky kryty soukromým financováním a provozní náklady a náklady kapitálových
služeb jsou kryty resp. hrazeny kombinací efektivních uživatelských poplatků a dotací
plynoucích ze získání hodnoty (v široké interpretaci sem patří dobrovolné příspěvky na
výstavbu a konkrétní daně, např. daň ze mzdy) a doplňkovými uživatelskými poplatky.

Komerční provozování v rámci veřejně-soukromého partnerství
Tento balíček by vedl k dosažení komerční životaschopnosti každého druhu dopravy,
potenciálně na základě nutnosti z kapitálových důvodů nebo z důvodů usnadnění pozdější
privatizace. V tomto modelu musí být uživatelské poplatky stanoveny na úrovni, která činí
všechna dopravní zařízení ziskovými, takže nejsou nutné žádné dotace. Nástroje zpoplatnění
jsou použity tak, jak je uvedeno výše. Podle potřeby se používá Ramseyovo zpoplatnění a
tarify složené ze dvou částí, takže poplatky, zejména v době špičky, mohou být vyšší než
sociálně optimální poplatky (přesto však regulované podle zásady ‘druhého nejlepšího’
řešení); tj.
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• jsou uvaleny daně k pokrytí vedlejších nákladů na životní prostředí a na dopravní
nehody

• mezi jednotlivými druhy dopravy se neuplatňuje nepřímé financování. Každý druh
dopravy je soběstačný, stará se o své vlastní kapitálové požadavky a pokrývá své běžné
náklady. Mohou však existovat konkrétní dotace na určité neziskové trasy nebo typy
cestujících (např. důchodce) financované z daní.

1. Uživatelské příspěvky
Jízdné veřejné dopravy místní
Oprávnění pro vozidla celostátní
Daň z pohonných hmot celostátní
Územní oprávnění, poplatek na vjezdu, elektron. parkování místní
Parkovací poplatky místní

2. Veřejné rozpočty
Celkové zdanění celostátní
Místní rozpočty místní

3. Získání hodnoty
Daň z nemovitosti nebo ze mzdy celostátní nebo místní

4. Nepřímé financování
Zisky ze silničních poplatků nebo jiných místních podnikůmístní

5. Soukromé financování
Privatizace celostátní nebo místní
Stínové mýtné celostátní nebo místní
Koncese celostátní nebo místní

tabulka 1 - Souhrn metod financování – Obvyklý rozhodovací orgán / autorita

Tabulka ukazuje hlavní rozhodovací orgány v oblasti financování a finanční modely, které je
možné použít pro vývoj politiky zpoplatnění ve veřejné dopravě na místní a celostátní
úrovni.

7.4 Cvičení / Úkoly pro modul 6
Následující cvičení a úkoly nejsou zamýšleny jako závazné ani vyčerpávající. Tvůrci
projektu PORTAL jsou si vědomi toho, že se vzdělávací systémy v rámci Evropy
v jednotlivých zemích liší, a proto jsou tato cvičení zamýšlena jako doporučená. Cílem
cvičení není nahradit práci, kterou by přednášející chtěli zadat studentům v rámci širšího
studijního kursu. Jejich cílem je otestovat znalosti a dovednosti, které by měly být získány
využitím tohoto materiálu.
1. Posouzením různých modelů poskytování systému veřejné osobní dopravy seřaďte

otázky financování v pořadí podle důležitosti mezi jinými otázkami, které je možné vzít
v úvahu. Jaká finanční kritéria je možné použít k určení úspěchu nebo neúspěchu daného
systému?

2. Najděte čtyři nejčastější součásti, které zaručují úspěch zajištění dopravních systémů
v rámci nového prostředí. Příklady mohou pocházet z členských zemí EU nebo nově
přistupujících zemí.
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3. Tam, kde byly pokusy o realizaci nových struktur méně úspěšné, shrňte důvody, které,
podle vašeho názoru, vedly k neúspěchu a porovnejte je s oblastmi, kde byl dosažen
zřejmý úspěch. (Stačí dva příklady).

7.5 Navrhovaná studijní literatura pro modul 6
(Navrhovaný seznam literatury uvedený níže je zamýšlen pouze jako doporučený a nepovinný. Rozsáhlejší
seznamy literatury jsou k dispozici v projektu MARETOPE a na webové stránce Evropské komise.)
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8. Případové studie a místa terénního studia
(Výňatky pocházejí z projektu MARETOPE, Deliverable / Součást 2, 2001)

8.1 Úvod
Vybrané lokality představují jednotlivé evropské oblasti a odrážejí konkrétní situace, které
existují v každé zemi a v každém regionu.
Na pomoc studentům je profil změny vyjádřen nejdříve na celostátní úrovni a poté je
navrženo konkrétní město jako místo terénního studia za účelem ilustrace daného profilu tak,
jak je aplikován v kontextu konkrétního města nebo regionu.
Vybrané lokality mají reprezentativní charakter v rámci výzkumu provedeného v rámci
projektu MARETOPE, Součást 2, a studentům se doporučuje, aby se seznámili s příslušnými
zprávami, a tak získali ucelenější znalosti a větší podrobnosti, než podává tento materiál.

8.2 Rakousko
Minulost: Místní a regionální veřejná doprava v Rakousku je poměrně atraktivní a levná. Je
tomu tak hlavně díky 12 Asociacím veřejné dopravy (PTA), které pokrývají celé území.
V rámci režimu PTA bylo v posledních letech dosaženo více než 10% roční tempo nárůstu
klientely. Navzdory tomuto úspěchu velmi rostou požadavky na dotace. Stát, provincie a do
menší míry i obce, ti všichni přispívají na veřejnou dopravu. Poměr nákladového pokrytí u
poskytovatelů veřejné dopravy je v rozsahu 40 až 60%.
Rakouský trh veřejné dopravy je značně regulovaný. Až dosud zde prakticky nebylo použito
žádné konkurenční veřejné nabídkové řízení. Organizační formu je možné definovat jako
tržní iniciativu, ve které funguje povolovací režim. Na trhu dominují firmy ve veřejném
vlastnictví. Mezi provozovateli a federálními a provinčními úřady (a/nebo PTA) existují
dohody o poskytování veřejné služby ve formě smluv o službách. Tyto smlouvy jsou
koncipovány tak, že dopravní společnosti nesou pouze minimální rizika a vůbec žádná
příjmová rizika. Dohody o službách veřejnosti existují zvláště tam, kde jsou vlastníky
dopravních společností obce.
Přechodné období bylo zahájeno přijetím dvou nových zákonů (platných od 1.1.2000),
které mají dalekosáhlé organizační a finanční důsledky. Mají vytvořit prostředí, které by
bylo v souladu se Směrnicemi Rady 1191/69 a 1107/70 ve znění pozdějších úprav.
Nejdůležitější ustanovení jsou: (1) konkurenční veřejné nabídkové řízení bude povinné pro
všechny služby, které jsou ve veřejném zájmu. Toto se týká všech služeb na nových linkách
a stávajících linkách, na kterých vypršela platnost koncese. Provozovatelé činní pouze
v předměstské dopravě však jsou z tohoto pravidla vyjmuti. (2) Koncese na ziskové linky
mají být poskytovány pouze konkurenčním způsobem. Koncese na linky ve veřejném zájmu
mají být založeny na smlouvách o službě po proběhlém konkurenčním nabídkovém řízení.
Nová situace se dosud nestala skutečností. Nedávno přijatá legislativa vytvořila mnoho
nejistot ve smyslu zamýšleného finančního a organizačního rámce. Organizační forma se
zjevně přesunuje od tržní iniciativy směrem k iniciativě na straně autority s existencí
konkurenčního nabídkového řízení a udělováním koncesí. Federální úroveň oznámila snížení
svých závazků na financování na účet úřadů nižší úrovně. Dalším nedostatkem je, že pouze
několik provozovatelů začalo restrukturalizovat své podniky směrem ke zvýšení provozní
výkonnosti ve světle probíhající deregulace. Navíc by mohl být nový zákon, který zakotvuje
režim poskytování subvencí, zpochybněn, neboť není v souladu s legislativou EU.
Místo terénního výzkumu: Vídeň
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8.3 Dánsko
Dánsko, oblast vně regionu Velké Kodaně
Veřejnou autobusovou dopravu spravují v Dánsku podle ustanovení parlamentního zákona
hrabství a městské obce. Typicky hrají vedoucí roli hrabství. Hrabství se mohou svobodně
rozhodnout, jak vlastními silami organizovat veřejnou dopravu, s výjimkou Správy Velké
Kodaně. Od roku 1974 se na region hlavního města vztahují pouze zvláštní zákony, zatímco
zbytek země podléhá běžné legislativě. V minulosti – do roku 1978 – existovaly vně Kodaně
autobusové linky provozované na základě vlastních nákladů s možnostmi dotací od místních
úřadů. Některé místní úřady a národní železnice DSB provozovaly autobusy koordinované
s celostátními vlakovými linkami. V roce 1978 – přechodném období - byl přijat zákon,
který poskytl hrabstvím svobodu zajistit autobusovou dopravu tak, jak chtějí.

V rámci nového režimu se většina obcí vzdala provozování svých domácích linek a poskytla
tyto služby na základě nabídkového řízení. Z hlediska organizace dnes existují tři hlavní
modely:

• Nabídkové řízení/vlastní provozování správou veřejné dopravy ve vlastnictví hrabství
(převažující)

• Nabídkové řízení/domácí provozování v hrabstvích, kde je místní veřejná autobusová
doprava věcí každé obce, regionální veřejná autobusová doprava pak záležitostí hrabství
(více organizací)

• Vlastní provozování obecními společnostmi

Všechny správy veřejné dopravy se rozhodly ponechat si příjmová rizika použitím smluv na
hrubé náklady.

Železnice
V minulosti provozovaly většinu osobních vlakových spojů v Dánsku DSB – Dánské státní
železnice a do velmi značné míry je provozují stále. Od 1. ledna 1999, v přechodném období,
byly DSB rozděleny na provozní společnost - DSB, a správu tratí - Banestyrelsen, přičemž
obě části jsou ve vlastnictví ministerstva dopravy. DSB funguje na základě smluv
s ministerstvem dopravy. V roce 2003 je 15% smluv předmětem nabídkového řízení
v novém režimu. Zbývající železniční provoz zajišťuje 13 místních železnic. Od 1. ledna
2001 nesou za tyto železnice zodpovědnost hrabství.

 Region Velké Kodaně

Veřejná doprava v regionu Velké Kodaně je rozdělena mezi společnosti podle druhu
dopravy. To znamená, že Správa Velké Kodaně, HUR, je zodpovědná za veřejnou
autobusovou dopravu, kterou zajišťuje pomocí smluv na hrubé náklady podepsaných na
základě nabídkového řízení. Dánské státní železnice (DSB) zodpovídají za veškerý
železniční provoz v regionu Velké Kodaně, který zajišťují podle smluv s ministerstvem
dopravy, s výjimkou šesti místních železnic na okraji regionu. Tyto místní železnice jsou
součástí Správy Velké Kodaně. V roce 2002 má být v Kodani otevřeno metro. Metro
podléhá zvláštnímu zákonu. Všechny tyto různé druhy dopravy však mají jeden společný
integrovaný systém jízdného.
V minulosti, v roce 1974, vznikla společnost Kodaňská doprava, HT (nyní Správa Velké
Kodaně, HUR) splynutím 12 většinou veřejných obecních společností – ve vlacích byl
zaveden společný systém jízdného. Do 80. let měla tato organizace úspěch, pak však došlo
ke vzrůstu jízdného, poklesu klientely a vzrůstu nákladů. Zákon z roku 1990 – doby
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přechodu – prosadil u 45% všech provozovaných tratí veřejné nabídkové řízení. V roce 1995
byl zákon změněn. Nyní bylo do roku 2000 100% veškerého autobusového provozu
předmětem nabídkového řízení, avšak bývalé provozní součásti HT bylo povoleno se ho
zúčastnit.
Současná situace: poslední revize zákona v roce 1999 neměla žádné důsledky na
poskytování veřejné dopravy, ale pouze na organizaci samotné správy, když byla Kodaňská
doprava, HT, nahrazena Správou Velké Kodaně, HUR. Správa Velké Kodaně převzala
zodpovědnost nad 6 místními železnicemi na okraji regionu.
Místo terénního výzkumu: Århus

8.4 Finsko
Městská veřejná doprava ve Finsku zahrnuje dva hlavní typy organizačních forem. Ve
velkých městech, v Helsinské městské oblasti (Helsinský region) a ve městech Turku a
Tampere je zodpovědnost za služby veřejné dopravy pouze v rukou správy veřejné dopravy
(PTA). V jiných městských oblastech – městech střední velikosti – je veřejná doprava
založena na tržní iniciativě a udělování povolení. V Helsinském regionu a v Turku existují
jak aktéři v městském vlastnictví, tak soukromí provozovatelé, kteří provozují služby veřejné
dopravy na základě smluv s PTA. V Tampere má provoz veřejné dopravy veřejný
management. Ve městech střední velikosti s výjimkou města Pori jsou všichni provozovatelé
v soukromém vlastnictví. Železniční systémy jsou provozovány pouze v Helsinském
regionu; vlaky nabízejí služby pro region na smluvním základě, zatímco provoz tramvají a
metra je v Helsinkách řízen veřejnou společností.
Možnost provozovat služby veřejné dopravy na základě veřejné soutěže byla ve Finsku
zavedena v roce 1991, kdy vstoupil v platnost nový zákon o veřejné dopravě. Rada
Helsinské městské oblasti (YTV) uspořádala první nabídkové řízení v roce 1994. Výsledky
tohoto nabídkového řízení byly velkým úspěchem, cenová hladina klesla o 33%, nabízený
autobusový vozový park byl zcela nový a služby cestujícím byly velmi uspokojivé. Některé
problémy v oblasti pracovních vztahů se objevily v případech, když byl ztrátový
provozovatel donucen se přizpůsobit nové situaci snížením svých nákladů, např.
propouštěním zaměstnanců.
Do roku 2000 byly v Helsinském regionu a v Turku přiděleny veškeré regionální služby a
větší část místních služeb na základě nabídkového řízení. Cenová hladina se stabilizovala na
úrovni cca 25 – 30% nižší, než byla stará cenová hladina na smluvním základě. Nedávná
nabídková řízení ukazují, že poprvé od otevření trhu vzrostly ceny o 5 - 10%. Kvalitativní
výsledky služeb provozovaných na základě nabídkového řízení jsou prokazatelně na velmi
dobré úrovni. V současné době pokračují nabídková řízení v autobusových službách a do
roku 2002 budou na tomto principu provozovány všechny autobusové služby v Helsinském
regionu. Probíhá diskuse o nabídkovém řízení na regionální vlakové linky, ale podle
ministerského návrhu řešení nebudou železnice otevřeny pro konkurenci s výjimkou
mezinárodních služeb zbožní přepravy.
V Tampere se situace ve smyslu organizační formy nezměnila. I ve městech střední velikosti
je organizační forma stále založená na tržní iniciativě a povolovacím řízení. Aktivita
městských správ však vzrostla poté, co začaly poskytovat dotace na jízdné.
Podíl různých organizačních forem (% celkové městské veřejné dopravy měřené podle počtu
kilometrů na 1 sedadlo) je uveden na Obr. 20. Čísla shrnují změny v letech 1990 – 2005:

• 1990 – 1995: část veřejného managementu (autobusy v Helsinky a Turku) je nahrazena
službami na smluvním základě
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• 1995 – 2000: u většiny autobusových služeb je provozování na smluvním základě
nahrazeno nabídkovým řízením

• 2000 - 2005: nabídkové řízení proběhne u zbytku autobusových služeb provozovaných
na smluvním základě, železnice zůstanou ve veřejné správě nebo budou provozovány na
smluvním základě. Veřejná doprava ve městech střední velikosti však stále bude
provozována tržní iniciativou dominovanou soukromými společnostmi.
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Obrázek 17 - Produkce městské veřejné dopravy (města > 50.000 obyvatel) podle organizační formy
ve Finsku v letech 1990 – 2005, Zdroj: Maretope

V současné době v Helsinském regionu rychle roste poptávka po veřejné dopravě. V jiných
městech je poptávka stabilní nebo zvolna klesá. Podíl dotací do veřejné dopravy
v Helsinském regionu činí cca 40% celkových nákladů. V Tampere a Turku činí podíl dotací
cca 30% a ve městech střední velikosti je tento podíl většinou mezi 15 a 20% celkových
nákladů.
Místo terénního výzkumu: Turku

8.5 Francie
V oblasti městské veřejné dopravy je možné proces změn, které proběhly ve Francii během
posledních dvou desetiletí, shrnout takto:
Na počátku 80. let 20. století zahájil zákon “LOTI” decentralizaci novým rozdělením
zodpovědností mezi stát a úřady místní správy; s výjimkou zvláštního případu regionu Ile-
de-France jsou od této doby organizačními autoritami pro městskou veřejnou dopravu obce a
sdružení obcí. Pokud jde o financování městské dopravy, využití příjmů (jízdné, daně atd.) se
tudíž ponechává na iniciativě místních úřadů, které mají větší manévrovací prostor ve
stanoveném rámci. Další důsledek zákona “LOTI” se projevil ve větší pružnosti v postupu
uzavírání smluv, protože záklon odstranil závazek vybrat si v rámci omezeného množství
vzorových smluv.
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Během 90. let je možné pozorovat rozvoj veřejně-soukromých partnerství a rovněž rozvoj
soukromé účasti. i když provozy plně financované ze soukromého kapitálu jsou stále velmi
vzácné (ve většině provozů je organizační autorita stále zodpovědná za téměř všechny
investiční platby). Návrat k licenčním smlouvám je další charakteristikou 90. let 20. století;
za posledních 10 let vzrostl počet licencí ve francouzské městské veřejné dopravě více, než
v jakékoli jiné evropské zemi. Během tohoto desetiletí také zákon “Sapin” (1993) zavedl
pojem konkurence závazkem publicity při veřejných nabídkových řízeních.
Nedávno byly přijaty dva zákony, které mohou mít značné důsledky na městskou dopravu:

• Zákon o kvalitě ovzduší (1997) ukládá povinnost rozpracovat “Plán městské mobility” v
rámci každé aglomerace s více než 100.000 obyvateli (včetně regionu Ile-de-France);
poněvadž se však “městský obvod” použitý v “Plánu městské mobility” systematicky
neshoduje s vymezením stávající organizační autority, může tento zákon potenciálně
vést ke vzniku “organizačních autorit druhého stupně ”.

• Zákon SRU z roku 2000 upravuje systém financování a rovněž “systém uzavírání
smluv” v regionu Ile-de-France (dalším důsledkem tohoto zákona je, že usnadňuje vznik
“organizačních autorit druhého stupně”).

Důležitá poznámka o regionu IDF (= Region Ile-de-France):
Vzhledem ke své velikosti (10,8 mil. obyvatel nebo 19% veškerého obyvatelstva Francie) a
důležitosti v rámci francouzské ekonomiky (28% HDP) byl region IDF, jehož součástí je
hlavní město Francie, vždy posuzován jako zvláštní případ.
Místo terénního výzkumu: La Rochelle

8.6 Německo
V oblasti veřejné dopravy byly pro minulost příznačné uzavřené trhy. S výjimkou několika
jednotlivých případů neexistoval v obou německých státech žádný přístup na železniční trh
pro další provozovatele. Místní dopravě dominovaly monopoly provozovatelů ve veřejném
vlastnictví vzniklé udělením povolení. Formálně bylo udělování povolení předmětem
obnovovacího konkurenčního procesu založeného na tržní iniciativě. Avšak v důsledku
historického vývoje systémů financování zde byl velmi malý konkurenční tlak. Unikátní
situace vznikla v regionu bývalé NDR8. Za prvé, železniční infrastruktura v těchto oblastech
obzvláště trpěla špatným stavem, a za druhé, od znovusjednocení zde značně klesla klientela.

Obrat ve směru otevírání se pro konkurenci zahájily právní změny balíčkem železničních
reforem (“Bahnreform”), který má tyto součásti:

• Obě národní železnice (DB/SRN; DR/NDR) byly spojeny s anulací všech dluhů a
transformovány ze správní organizace na soukromou právnickou formu DB AG.
Organizace trhu se změnila z iniciativy na straně autority na tržní iniciativu s
nabídkovým řízením u nekomerčních služeb. Každý provozovatel sítě musí umožnit
konkurenčním provozovatelům volný přístup k základním zařízením, tj. železniční
infrastruktuře.

                                                     
8 Viz rejstřík zkratek použitých v tomto textu.
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• Ve stejné době byla zahájena “Regionalisierung” (regionalizace – určitá forma
decentralizace). Federální vláda poskytla státům prostředky k financování služeb místní
dopravy. Pokud jde o služby, které jsou ve veřejném zájmu, státy uzavřely smlouvy s
provozovateli železniční dopravy. Konkurenční postup byl použit při uzavírání malého
množství smluv.

• Regionalizací na úrovni městských obcí (lehká železnice, autobus, metro) a na úrovni
regionálních autobusových služeb byl uveden právní rámec do souladu s upravenou
legislativou EU. Byla vytvořena další cesta přístupu na trh prostřednictvím tržní
iniciativy pro nekomerční služby. Přístup na trh je legálně otevřený. Reforma struktury
financování se neuskutečnila, takže v praxi nedošlo k podstatným změnám.

Již v minulosti byla místní doprava v Německu charakterizována relativně vysokým stupněm
integrace. Od 60. do 90. let 20. století vzrostl počet sdružení veřejné dopravy a rozšířila se
exekutiva veřejné dopravy. To zajišťuje integraci odstraněním bariér mezi provozovateli,
druhy městské veřejné dopravy a kompetentními úřady.
Další zavádění konkurence je otázkou politických debat. Nicméně obecně se očekává větší
otevření trhu i pokud jde o městské obce. Provozovatelé se intenzivně připravují na
nadcházející konkurenční tlak. Větší část sdružení veřejné dopravy (ve vlastnictví
provozujících společností) byla znovuzaložena jako výkonné orgány veřejné dopravy ve
vlastnictví kompetentních správních úřadů (např. Hamburg, Frankfurt). Výkonné orgány
veřejné dopravy realizují konkurenční nabídková řízení a rovněž se intenzivně připravují na
požadavky nové situace. Bohužel zůstává problémem, že systémy financování ještě nebyly
uvedeny v soulad s konkurenčním prostředím.
Diskutuje se o dalších reformách v železničním sektoru, zejména o oddělení infrastruktury a
provozu železničních služeb.
Místo terénního výzkumu: Mnichov

8.7 Irsko
Systém veřejné dopravy v Irsku je v posledních letech pozoruhodně stabilní ve srovnání
s ostatními zeměmi EU. Služby veřejné dopravy poskytují převážně společnosti ve veřejném
vlastnictví s příjmovou podporou ze strany centrální vlády. Existují zde tři provozní
společnosti ve veřejném vlastnictví zahrnující Irské železnice, Irskou autobusovou a
Dublinskou autobusovou společnost. Tyto společnost mají de facto monopolní postavení
v oblasti autobusové a železniční dopravy.
V srpnu 2002 však současná vláda podala návrhy na nový institucionální a regulační rámec
veřejné dopravy zahrnující železniční a autobusovou dopravu. Tyto návrhy obsahují zejména
větší zapojení soukromého sektoru do systémů veřejné dopravy spolu se změnou statutu
společností s veřejným vlastnictvím v nezávislé společnosti a zavedením nezávislého
regulačního orgánu. Konkrétně zde jsou obsaženy podrobné návrhy regulačního rámce
autobusového trhu v oblasti Velkého Dublinu zahrnující větší soukromou účast při
provozování autobusových služeb zejména zavedením postupů konkurenčního nabídkového
řízení (potenciálně v kombinaci s udělováním licencí). Všechny návrhy jsou v současné době
předmětem diskuse s účastí zainteresovaných aktérů.
Vládní přístup spočívá v dosažení shody o reformní iniciativě, což může vést ke zpoždění
v časovém plánu realizace různých prvků. Vláda však již naznačila možnost účasti
soukromého sektoru na dublinském autobusovém trhu přijetím méně restriktivního přístupu
při vyhodnocování žádostí o udělení licencí na osobní autobusovou dopravu ze strany
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soukromých provozovatelů autobusů. Od autobusových společností CIE se nyní žádá, aby
oznámily ministerstvu dopravy změny v provozovaných službách (včetně nových služeb),
aby se zabránilo tomu, že využijí své předkupní právo v případě žádosti o udělení licence na
autobusovou dopravu ze strany soukromých provozovatelů. Přidělování licencí na
autobusové trasy v oblasti Dublinu soukromým provozovatelům je v posledních několika
letech v souladu s revidovaným postupem. Tyto licence představují značný nárůst
přítomnosti soukromých provozovatelů vlastnících licenci v oblasti Velkého Dublinu.
Tyto změny přicházejí v kontextu významného programu investic do infrastruktury veřejné
dopravy, který je součástí plánu národního rozvoje na léta 2000-2006. Přibližně 2,8 miliardy
EUR bude během této doby vynaloženo na řadu různých projektů veřejné dopravy.To je
následně rozpracováno v dopravní strategii ministerstva dopravy v Dublinu, kde je
zakotvena potřeba značných investic do dopravní infrastruktury. Tyto změny odrážejí
důležité hospodářské a společenské změny, které se v Irsku odehrály během posledních
deseti let. Silný hospodářský růst v Irsku soustředěný do Dublinu a jihovýchodního regionu
vedl ke zvýšení intenzity dopravy. V Dublinu jsou nyní značné problémy s dopravními
zácpami a další větší městské oblasti mohou také čelit stejným problémům, např. rychlost na
radiálních komunikacích klesla v době špičky z 22 km/hod. v roce 1991 na 14 km/hod.
v roce 1997. Tyto problémy se ještě zhoršily v důsledku nedostatečné dopravní
infrastruktury a nedostatku investic do veřejné dopravy pociťovaného do poloviny 90. let.
Během příštího desetiletí se očekává soustavný růst dopravního provozu.
Je třeba poznamenat, že velký počet programů v rámci plánu národního rozvoje bude mít
podobu veřejně-soukromých partnerství. Tímto způsobem budou vybudovány zejména
projekty lehké železnice v Dublinu (LUAS a METRO), čímž vzroste zapojení soukromého
sektoru do veřejné dopravy. Byla zřízena zprostředkovací železniční kancelář, která bude
zprostředkovávat realizaci projektů železniční i jiné veřejné dopravy, zejména na zásadě
PPP. Cílem navrhovaných institucionálních změn, spolu s investičním programem, je
revitalizovat veřejnou dopravu, a tak zajistit základnu pro trvale udržitelný hospodářský růst
celého Irska a podpořit sociální soudržnost.
Během posledních pěti let byla provedena značná práce, pokud jde o rozvoj smluv na veřejné
služby mezi státem a každou ze tří provozujících společností ve veřejném vlastnictví. Tyto
smlouvy byly v zásadě připraveny k uvedení do života na podzim roku 1999 (přinejmenším
pro Dublinskou autobusovou společnost). Generální prokurátor však navrhl, že je pro takové
kontrakty zapotřebí legislativní opora. Proto budou zavedeny smlouvy na veřejné služby až
nyní jako součást realizace nového regulačního a institucionálního rámce pro veřejnou
dopravu
Místo terénního výzkumu: Dublin

8.8 Polsko
Současný stav městské dopravy v Polsku je důsledkem sociálních a ekonomických
transformací země, které začaly na konci 80. let 20. století. Různé přístupy orgánů městské
správy k úkolu zajištění městské dopravní služby ve své oblasti daly v praxi vznik různým
řešením v oblasti řízení a různým organizačním a právním formám společností. V současné
situaci je možné najít některé systémové rysy. Tyto rysy nám umožňují prezentovat popis
příčin a následků výrazných změn v řízení veřejné dopravy.
Specifickým rysem veřejné dopravy v Polsku je zásadní rozdíl mezi dopravou v městských
oblastech a mimo města. Je to následkem minulosti – období centrální kontroly nad
socialistickou ekonomikou. V té době byla zodpovědnost za veřejnou dopravu ve městech a
přilehlých oblastech svěřena krajským dopravním společnostem (Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - WPK) a státní společnost automobilové dopravy
(Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - PPKS) měla na starosti
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regionální autobusovou dopravu. Výše uvedené rozdělení – přestože bylo formálně zrušeno
– je stále důvodem nedostatečné integrace systémů městské a místní dopravy. Nedostatečná
integrace je ještě prohlubována fungováním železniční dopravy v podobě monopolního
železničního provozovatele – Polských státní drah (Polskie Koleje Państwowe - PKP) – které
jsou nezávislé na městské a regionální správě.
Od roku 1989 se v Polsku uskutečnily radikální změny v organizaci a řízení městské
dopravy. Byly vyvolány strukturální přeměnou, která spočívala v opuštění socialistického,
centrálně řízeného systému řízení ekonomiky a obratem k tržní ekonomice. Změny rovněž
zahrnovaly oblast řízení veřejné dopravy, která fungovala podle socialistických pravidel do
roku 1989. V první polovině 90. let došlo k výraznému snížení poptávky - počtu cestujících a
zároveň k liberalizaci na trhu nabízených služeb. Celé břemeno financování městské dopravy
bylo převedeno na místní samosprávy, které v rámci své zodpovědnosti za fungování
městské dopravy ve svých oblastech hledaly taková řešení v oblasti řízení, která by zajistila
vyšší efektivitu veřejné dopravy.
Další zlom v řízení městské dopravy v Polsku je možné pozorovat od roku 2000. Perspektiva
brzkého členství v EU vnesla do řízení tržní prvek. Proto se obecní samosprávy postupně
začínají zabývat oddělením organizačních a provozních aktivit v městské dopravě a
zaváděním konkurence v oblasti provozování dopravy.
Místo terénního výzkumu: Poznaň

8.9 Španělsko
Struktura regulace: Každé město si samo organizuje svůj vlastní dopravní systém, ale vláda
zde rovněž hraje aktivní roli. Vláda zajišťuje dostatečnou úroveň služeb a přiděluje
provozovatelům licence.
Horizontální struktura a podíl veřejné aktivity: Většina provozovatelů jsou soukromníci.
Městskou dopravu provozuje 185 společností. Z nich 28 patří městům a 3 dělnickým
družstvům. V malých městech je 129 z 134 firem v soukromém vlastnictví. V 80% velkých
měst poskytuje služby městské dopravy městská správa. Infrastrukturu a vozový park vlastní
provozovatelé.

Podstata regulace: Režim náklady plus zisk: Úřad místní správy určuje ceny, jízdní řády a
trasy. Koncese se udělují na dobu od 8 do 20 let. Obecně nenesou provozovatelé finanční
rizika, neboť rozpočet se vyrovnává dotacemi. V roce 1984 zřídila vláda fond městské
dopravy financovaný ze státního rozpočtu a rozdělovaný mezi jednotlivé sítě.

uzavírá smlouvy s

Subdodavatel

Městská správa

Veřejný provozovatel Soukromý provozovatel

Subdodavatel

uzavírá smlouvy s

uzavírá smlouvy s

vlastní
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Konkurence: Konkurenční nabídkové řízení se používá k udělování koncesí podle kritéria
nejnižších nákladů.
Místo terénního výzkumu: Barcelona

8.10 Švédsko
Poměrně strnulý švédský systém, kdy měli provozovatelé vlastnící licenci výlučný monopol,
se změnil na konkurenční systém nabídkového řízení provozovaný od 1. července 1989.
Dnes je nejběžnější zásadou, že dopravní úřady daného kraje mají na starosti veškeré
plánování, včetně návrhu sítě, jízdních řádů a jízdného, avšak skutečný provoz je součástí
nabídkového řízení. Nabídka může zahrnovat konkrétní odjezdy, většinou však zahrnuje
části sítě dané trasy. Úspory nákladů ve službách provozovaných na základě nabídkového
řízení dosahují 5 až 45%.
V posledních letech se projevuje tendence zaměřit se na kvalitativní aspekty a pobídky
spojené s příjmy nebo kvalitou. Jiná tendence je, že provozující orgány ve veřejném
vlastnictví jsou prodávány soukromým společnostem a že klesá počet konkurujících si
provozovatelů, zejména provozovatelů ve veřejném vlastnictví. Tímto způsobem se zajišťuje
provozování nejen autobusových služeb, ale i provoz příměstských vlaků v různých
oblastech a podzemní dráhy ve Stockholmu.
Místo terénního výzkumu: Helsingborg

8.11 Nizozemí
V Nizozemí probíhá v poslední době proces právních změn jako jeden z kroků v rámci
přechodu od centrálně organizovaného a centrálně dotovaného systému k
decentralizovanému systému s konkurujícími si koncesionářskými režimy.
Přestože byla v minulosti právní forma systému založena na tržní iniciativě, v praxi
rozhodovalo o všech finančních otázkách i mnoha jiných otázkách ministerstvo dopravy.
V 90. letech 20. století byl zahájen proces decentralizace a zavádění konkurence. To vedlo
k situaci s příjmovými riziky pro provozovatele v režimu bez konkurence. Nový zákon o
osobní dopravě, který vstoupil v platnost v lednu 2001, stanovil rámec směrem k další
decentralizaci a zavádění konkurence v městské a regionální veřejné dopravě (včetně
vedlejších železničních tratí) v Nizozemí.
První nabídková řízení se konala v roce 2001 a mnoho dalších se plánuje. V městských
železničních systémech (tramvaje a metro) se nabídková řízení ještě nekonala, i když nový
zákon rovněž požaduje konkurenci v této oblasti.

Na straně provozovatele proběhly dva druhy změn:

• Rozprodej části skupiny VSN (největší holandský provozovatel v regionální dopravě) v
důsledku plánované regulace nerovnováhy na trhu (firma VSN byla považována za příliš
velkou)

• Vytvoření společností ve veřejném vlastnictví z bývalých přímých provozů
provozovaných úřady následované prodejem akcií třetím stranám.

Předpokládá se, že podle nového režimu založeného na iniciativě ze strany autority se budou
organizovat nabídková řízení na úrovni jednotlivých částí sítě v návaznosti na celostátní
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nabídková řízení, což poskytne určitou pružnost co do výběru postupu. Očekává se, že
příjmová rizika zůstanou většinou na straně provozovatele a – v důsledku toho – zůstanou
rovněž v jejich rukou některé taktické nástroje.
Holandské úřady stanovily cíle jak z hlediska poměru nákladového pokrytí, tak počtu
cestujících (tyto porostou). Proces změn ještě nevedl ke snížení hladiny dotací. Rovněž cíl
přilákání více cestujících ještě nebyl dosažen. Podle nedávno přijatého nového politického
dokumentu NVVP byl cíl přilákat více cestujících omezen na konkrétní segmenty trhu, kde
může veřejná doprava přispět ke snížení dopravních kongescí. Trh na venkově se nyní ze
sociálních důvodů považuje většinou za trh ve veřejném zájmu.
Místo terénního výzkumu: Arnhem – Nijmegen

8.12 Velká Británie
V posledních dvaceti letech prošla veřejná doprava ve Velké Británii radikálními změnami.
Změnil se zejména právní rámec (počínaje zákonem o dopravě z roku 1980) k usnadnění
konkurence v autobusovém průmyslu, který prošel změnou od žádné nebo malé konkurence
k silné konkurenci na základě otevřeného vstupu na trh. Dřívější autobusové společnosti ve
veřejném vlastnictví byly ve velké většině privatizovány, i když několik z těchto společností
zůstává ve veřejném vlastnictví. Tento model byl uplatňován napříč celou Velkou Británií (s
výjimkou Londýna a Severního Irska).
Pro Londýn byl přijat jiný přístup zahrnující omezený vstup a konkurenční nabídková řízení
na jednotlivé trasy. V Severním Irsku stále funguje veřejná doprava v rámci modelu
veřejného vlastnictví. V případě železnic vstoupila v roce 1993 v platnost legislativa, která
umožnila privatizaci státních Britských železnic. Znamenalo to zejména oddělení vlastnictví
infrastruktury a řízení od provozování dopravních služeb. Používá se koncesionářský model
k výběru provozovatelů různých skupin služeb pro cestující. Legislativa umožňuje do určité
míry otevřený přístup firem, aby mohly zahájit služby mimo rámec koncesionářské dohody,
avšak tato možnost je dosud povolena jen v malé míře, aby byla zajištěna finanční
životaschopnost společností provozujících vlakové služby (příkladem provozovatele
s otevřeným přístupem je Heathrow Express). Konkurence je tedy v případě železnic hlavně
mimo trať než na trati.
Tyto reformy odstranily roli centrální vlády jako vlastníka společností provozujících
veřejnou dopravu (s výjimkou londýnské podzemní dráhy), orgány místní správy stále
v několika případech vlastní společnosti veřejné dopravy. Místní samosprávy si ponechávají
důležitou roli při plánování a zajišťování služeb veřejné dopravy. Role centrální vlády
spočívá spíše v zajištění celkového rámce a ve finanční podpoře služeb osobní železniční
dopravy a poskytování investic do infrastruktury veřejné dopravy. Většina provozovatelů
veřejné dopravy je nyní v soukromém sektoru. Navíc je celá řada soukromých společností
činná na autobusovém i autokarovém trhu i na trhu osobní železniční dopravy. Patnáct z 25
společností provozujících vlaky se dalo do podnikání v autobusových firmách (které
následně získaly další 3). Každá koncese na osobní železniční dopravu měla přinejmenším 2
nabídky od autobusových společností. Jako součást těchto reforem rovněž proběhly zásadní
organizační změny. V případě železnic znamenala např. privatizace Britských železnic
vytvoření celé nové struktury, včetně regulačního orgánu a oddělení mimo ministerstvo
zodpovědné za přidělování koncesí v osobní dopravě.
Další organizační změny na úrovni autorit/úřadů zahrnují zrušení Městských rad v roce
1986. Řada úřadů změnila své zodpovědnosti ve vztahu k veřejné dopravě, včetně místních
úřadů a dopravních komisařů (zodpovědných za kvantitu a cenovou regulaci před přijetím
zákonů o dopravě z roku 1980 a 1985). V případě autobusů i železnic se objevila řada
soukromých společností, i když rychle proběhla jejich fúze (nová fúze). Mezi roky 1988 a
1997 zaznamenala Poradenská dopravní služba (TAS) (1997) 185 zásadních případů převzetí
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kontroly nad firmou v autobusovém průmyslu. V autobusovém průmyslu vznikla velká
trojka (Arriva, First Group a Stagecoach), která v roce 1989 ovládala 11% obratu celého
průmyslového odvětví, ale do roku 1997 už ovládala 53%. Pozdější analýza provedená TAS
naznačovala, že provozní rezervy v daném odvětví dosahují v průměru 12%, 21%
společností má rezervy ve výši nad 15% a 22% má rezervy nižší než 5%. Je nutné si položit
otázku: vedly nové fúze k monopolním pronájmům (u některých)? Tyto fůze a obvinění
z dravého chování dominantních provozovatelů upoutaly pozornost pro-konkurenčně
činných úřadů (Úřadu pro spravedlivé podnikání a Komise pro monopoly a fúze), od roku
1989 proběhlo v autobusovém průmyslu více než 30 šetření. Pravomoc těchto zbytkových
regulačních autorit je však slabá, přestože zde došlo ke změně v důsledku přijetí zákona o
konkurenci v roce 1998, který má moc zastavit činnost, provádět šetření a udělovat pokuty
až do výše 10% ročního obratu. V případě železnic došlo k fůzi téměř okamžitě. Čtyři
seskupení (National Express Group, Connex, Stagecoach/Virgin Trains a First Group)
kontrolují 70% příjmů.
Zapojení soukromého sektoru do veřejné dopravy rovněž přivedlo soukromé financování do
vozového parku a investic do kolejové infrastruktury. Veřejně-soukromá partnerství (PPP) se
také v posledních letech užívají ve větší míře. Reformní iniciativy vedly ke změně způsobu
realizace finanční podpory při provozování veřejné dopravy od systému plošných dotací
k systému založeném na smlouvách na poskytování služeb (ve většině případů se užívají
smlouvy na vlastní náklady).
Změna vlády v roce 1997 vyvolala zásadní změny v zaměření dopravní politiky s důrazem
na politiku integrované dopravy, která by omezila dopady dopravy na životní prostředí, jak
je zdůrazněno v Bílém dokumentu o dopravě (A New Deal for Transport – Better for
Everyone/Nová dopravní politika – lepší situace pro každého), viz DETR (1998a). Následně
byla zavedena politická opatření, jejichž cílem je posílit regulační a plánovací nástroje
s ohledem na veřejnou dopravu. Tato politická opatření vyžadující primární legislativu byla
zahrnuta do zákona o dopravě z roku 2000 (Transport Act 2000). Jako součást této politické
změny byl zahájen významný program infrastruktury na nadcházejících deset let v hodnotě
přibližně 270 miliard EUR, viz DETR (2000). Tyto politické iniciativy by měly být chápány
v kontextu vnímaných problémů spojených s deregulací a privatizací při prosazování využití
veřejné dopravy. Tyto politické změny se odehrávají souběžně s iniciativami zahrnujícími
převádění pravomocí na vlády Severního Irska, Skotska, Walesu a Londýna.
Místa terénního výzkumu: Londýn a Manchester
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9. Rejstřík odborných termínů
(Převzato z projektu Maretope, Deliverable / Součást 1)
Liberalisme / Liberalizovat: usnadnit autonomní vstup na trh
Deregulace / Deregulovat: omezit pravidla autority týkající se činnosti dodavatelů na trhu
Privatime / Privatizovat: prodat (jednotlivcům, burze) bývalý státní (obecní) majetek, jako
např. společnosti
Market competition / Tržní konkurence: Konkurence mezi řadou společností na
otevřeném trhu, kteří si navzájem konkurují, aby byly prodány jejich produkty a služby
stanovováním cen, které odrážejí jejich náklady a které trh může snést.
Market failure / Tržní neúspěch: Situace, kdy trh vytvoří neefektivní výsledky vzhledem
k existenci jakéhokoli z následujících faktorů:

- nedokonalá konkurence,

- přirozený monopol,

- veřejné zboží,

- vedlejší náklady,

- společné vlastnictví zboží,

- nedostatek dokonalých a symetrických informací,

- nedokonalé trhy.
Market contestability / Spornost trhu: Charakteristika určitých trhů, na kterých jsou
zavedené společnosti ohrožovány potenciálními novými příchozími, vytvářejícími efektivní
výsledky bez existence podmínek dokonalé konkurence. Baumol, Panzar a Willing (1982)
tvrdí, že sporné trhy zaručují sociální zisky dokonalých trhů bez potřeby formulace přesných
premis o počtu společností, které musí na daném trhu operovat. Shepherd (1984) pozoroval,
že tyto výsledky jsou validní pouze na následujících předpokladů:

- Vstup na trh je volný a neomezený.

- Vstup je absolutní.

- Vstup je zcela vratný.
Autority / Autorita: vláda nebo (její) správní orgán.9

Organising transport authorities / Autority organizující dopravu jsou autority, které
mají pravomoci a možná i povinnost organizovat (tj. vytvářet) služby osobní dopravy v
rámci svých pravomocí. V takovém rámci jednají dopravní společnosti jménem dopravní
autority.
Regulatory transport authorities / Autority regulující dopravu jsou autority, které mají
určité pravomoci regulovat činnosti dopravních společností na trzích osobní dopravy.
Pravomoci takových autorit se mohou značně lišit v závislosti na právním rámci příslušné
země: od velmi slabé regulace volného trhu k velmi silné regulaci v pravomocemi blízkými
pravomocím organizujících autorit. Dopravní společnosti jsou v takovém rámci považovány
za nezávislé společnosti (soukromé nebo veřejné) jednající ze své vlastní iniciativy na trhu.

                                                     
9 Poznámka: hovoříme-li o „autoritě“, máme na mysli, pokud není uvedeno jinak, celou vládu (na příslušné,
celostátní, regionální nebo místní úrovni), včetně jejích podpůrných představitelů v podobě státních zaměstnanců.
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Transport planning agencie / Kanceláře dopravního plánování jsou konkrétní
(napůl)nezávislé instituce vytvořené „autoritou“ (většinou dopravní autoritou) k tomu, aby
profesionálním způsobem spravovaly řadu úkolů týkajících se plánování dopravních služeb
v regionu kompetence dané autority. To může zahrnovat uzavírání smluv (potenciálně
prostřednictvím konkurenčního nabídkového řízení) s provozovateli dopravy. Když taková
kancelář nebyla vytvořena, provádějí plánovací funkce dopravní provozovatelé nebo přímo
dopravní autorita.
Licence / Licence: právo zahájit zaměstnání provozovatele osobní dopravy
('provozovatele'). Licence se poskytuje na základě kvalifikací (zahrnujících např. dobrou
pověst, finanční postavení, profesionální kompetence), které dosvědčují schopnost být
provozovatelem. Licence se tudíž týká přístupu k zaměstnání..
Authorization / Udělování povolení: výhradní nebo nevýhradní právo provozovat
konkrétní služby, o které může 'provozovatel' (vlastnící licenci) požádat kompetentní
autoritu. V případě výhradního povolení jsou ostatní 'provozovatelé' vyloučeni z poskytování
téže služby za stejných podmínek. Postup udělování povolení umožňuje prověřit, zdali
kandidát na provozovatele splňuje všechny nutné (objektivní a nediskriminační) právní a
administrativní požadavky.
Concession / Koncese: Koncese je dohoda mezi autoritou a 'provozovatelem' (vlastnícím
licenci), kterého si sama zvolí, kterou autorita přenáší poskytování služby veřejnosti, která
leží v jejím regionu zodpovědností na 'provozovatele'. 'Provozovatel' souhlasí
s poskytováním dané aktivity výměnou za výhradní nebo nevýhradní právo provozovat
danou službu nebo toto právo za úplatu. Koncese může mít několik právních forem; vždy
však je koncese druh dohody, kterou musí provozovatel přijmout (i když může být velmi
primitivní). Železniční koncese v UK jsou koncese (raději omezíme použití termínu franšíza
na jeho běžný význam ‘licenční poskytování komerční značky’ (např. McDonald's),
abychom předešli nedorozumění.
Total Quality Management / Management celkové kvality: Přístup managementu, který
zahrnuje všechny funkce a procesy v rámci organizace, aby dosáhl kontinuální zlepšení
kvality zboží a služeb (ISO 8402). Tento přístup kvalitativního managementu zahrnuje
všechny činnosti celkové funkce managementu, které určují politiku kvality, cíle,
zodpovědnosti a realizuje je prostřednictvím prostředků jako např. kvalitativní plánování,
kontrola kvality, zajištění kvality a zlepšování kvality (QUATTRO).
Benchmarking / Používání měřítek kvality. Systematické porovnávání výkonnosti
organizace ve vztahu k jiným oddělením/dceřiným společnostem (interní benchmarking)
nebo jiným organizacím, konkurentům nebo firmám s vedoucím postavením na trhu (externí
benchmarking) jako metoda sdílení znalostí a zkušeností z “nejlepších praktických řešení” za
účelem dosažení zlepšení.
Quality partnership / Partnerství kvality. Dohoda o spolupráci (která nemá povahu
smlouvy) mezi stranami ve veřejném a soukromém sektoru, které mají společné zájmy na
prosazení veřejné dopravy.
Citizen’s charter / Občanská charta. Dokument, který vysvětluje, jaké služby mohou
občané očekávat, a stanovuje pro ně závazky ve smyslu služby veřejnosti, jehož názory jsou
vzaty v úvahu při revizi charty.
Customer charter / Zákaznická charta. Dokument, který podrobně uvádí závazky k
zákazníkům, stanovuje normy, podle kterých pracují provozovatelé, jak porovnávat jejich
výkonnost s danými normami, jak se starat o zákazníka a jak mu poskytnout náhradu
v případě, že něco selže a jak mohou zákazníci kontaktovat provozovatele.
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