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Cíl projektu EPTA  
a 7 klíčových pilířů

Projekt EPTA určil 7 pilířů (funkcí) modelu pro 
organizátory veřejné dopravy: 

1    Regulace -spočívá v úzké spolupráci s místní 
samosprávou, dodržení směrnic daných místními 
politiky  

2    Plánování - poskytované služby veřejné dopravy 
jsou ovlivněny územním, ekonomickým a sociálním 
plánováním

3    Veřejné zakázky a uzavírání smluv - zásadní bod, 
kde zkušený organizátor veřejné dopravy určuje 
kritéria a základní podmínky pro plodnou spolupráci 
s operátory veřejné dopravy založené na Kvalitě, 
Účinnosti a Efektivitě

4    Integrace jako strategická otázka vzájemné 
modálnosti s potenciálem vést k udržitelným 
dopravním řešením

5    Propagace veřejné dopravy – klíčový nástroj, jak 
odklonit cestující od individuální dopravy k hromadné, 
tedy efektivnějšímu a dlouhodobě udržitelnému 
způsobu přepravy

6    Management zakázek na poskytování služeb 
ve veřejné dopravě, které vyžaduje zkušenosti a 
flexibilitu

7    Řízení a monitoring je pro organizátory veřejné dopravy 
citlivá otázka. Náklady na takové činnosti by měly být 
přiměřené a přidaná hodnota koncovým uživatelům by 
měla být průkazná. 

Hlavním cílem projektu EPTA je sdílení a přenos zkušeností, 
znalostí a osvědčených postupů („good practices“) mezi 
organizátory veřejné dopravy. Hlavní záměr je podpora 
venkovských i městských oblastí se středně hustým 
osídlením, kde je zavedení takového organizátora veřejné 
dopravy klíčové.  Cílem projektu je udržitelnost veřejné 
dopravy a zaměření na doprovodné  aspekty - životní 
prostředí, spotřebu energie a ekonomické dopady. Projekt 
identifikoval příslušné „modely“ pro organizátory veřejné 
dopravy.
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Klíčový koncept pro poskytování služeb veřejné dopravy 
spočívá v tom, že všech těchto sedm aktivit by měl 
zastřešovat jeden silný útvar schopný podporovat úřady 
s rozhodovací pravomocí a zapojit místní zainteresované 
subjekty. Zaškolení partnerů bylo organizováno pro 
každého partnera projektu, e-learning je pak k dispozici pro 
každého zájemce na stránkách EPTA: www.eptaproject.eu. 
Osvědčené postupy („good practices“) získané na území celé 
Evropy byly identifikovány, shromážděny a analyzovány tak, 
aby podpořily zpracování studie proveditelnosti v každém 
jednotlivém městě a regionu účastnícím se projektu. Studie 
proveditelnosti se buď soustředila na jednu klíčovou funkci, 
nebo sloučila několik z nich.

Regulace Plánování Zadávání veřejných 
zakázek Integrace

EPTA Struktura sedmi pilířů

Propagace Organizace Řízení

Role organizátorů veřejné dopravy 

Organizátoři veřejné dopravy vytváří spojení mezi úřady s rozhodovací pravomocí 
a provozovateli veřejné dopravy. Organizátor veřejné dopravy poskytuje rámec 
pro organizaci a koordinaci různých možností mobility na určitém geografickém 
území tak, aby bylo zajištěno dodání efektivní, pohodlné a kvalitní veřejné 
dopravy. Ať už je provozovatel veřejné dopravy veřejný či soukromý subjekt, 
úkolem organizátora veřejné dopravy je zajistit ve veřejném zájmu, aby různé typy 
dopravy byly správně integrovány, byly cenově a místně dostupné a organizovat 
to způsobem, který odpovídá strategickým cílům a plánům politiků.
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Model organizátora veřejné dopravy v  
malých a středně velkých oblastech

Klíčovou otázkou, na kterou se snaží EPTA odpovědět, je 
najít nejvhodnější model pro management organizátorů 
veřejné dopravy pro malá a středně velká města.

Zatímco organizátoři veřejné dopravy v některých velkých 
metropolitních oblastech mají pravomoci založené na 
právních předpisech, jež jim umožňují zvolit strategii 
přizpůsobenou pro jejich území, a se zákonnými 
pravomocemi najít vlastní finanční prostředky pro financování 
služeb a vlastní činnosti, menší města a venkovské oblasti 
takové možnosti nemají. Výsledkem toho je, že malá města 
jednoduše nedisponují odborníky a odpovídajícím vlivem na 
politické úrovni, nemají ani finanční zdroje a pracovní síly 
na operativní úrovni, které by se aktivně podílely na plnění 
daných úkolů.

V rámci projektu EPTA byla možnost aplikace pilířů EPTA 
testována pomocí 8 zpracovaných studií proveditelnosti, 
stejně jako zkoumání udržitelnosti různých modelů struktury 
organizátorů veřejné dopravy ve středních městech a malých 
venkovských oblastech. Tato práce přinesla následující 
závěry:

u	 Úroveň zapojení organizátorů veřejné dopravy musí 
být dána rozsahem činnosti. Obecně platí, že čím větší 
je hustota osídlení území, na které organizátor veřejné 
dopravy operuje, tím více funkcí může převzít

u	 Návrh smlouvy a cena jsou klíčové pro organizátory 
veřejné dopravy jakékoliv velikosti. Zde organizátoři 
veřejné dopravy mají moc ovlivňovat, kdo služby 
provozuje a jakým způsobem.

u	Malá a střední města nemají prostředky, aby zaměstnala 
početnou pracovní sílu do služeb propagace a 
monitorování veřejné dopravy, mají spíše tendenci se 
zaměřovat na schvalování a dohled nad sledováním 
služeb ze strany provozovatelů a na činnosti související 
s integrací provozovatelů, typů přepravy a sektorů.

u	 Organizátoři veřejné dopravy ve středních a malých 
městech nemají téměř žádnou možnost vstupovat do 
formování strategií, jejichž plánování se děje na vyšší 
úrovni (často národní nebo regionální) a financování 
probíhá ze státních prostředků. Je proto velmi důležité, 
aby zde fungovala lepší komunikace a integrace 
mezi organizátory veřejné dopravy a těmito externími 
subjekty již ve fázi plánování. Projekt EPTA identifikoval 
potřebu mechanismu, díky kterému by místní potřeby 
a zájmy mohly být více zapracovány do plánovacího 
procesu a tvorby strategií. Projekt EPTA doporučuje 
zřízení komise pro strategické plánování. Komise by 
měla zahrnovat zástupce organizátora veřejné dopravy, 
národní/regionální správy s rozhodovací pravomocí, 
místních volených politiků, místních vládních úředníků, i 
specializované skupiny odborníků (např. univerzity, třetí 
sektor atd.), aby přispěli odbornou radou do plánovacího 
a rozhodovací procesu.

u	 Komise pro politiku a strategické plánování by mohla 
také rozhodovat o financování, získávání zdrojů a 
vynakládání prostředků, zajišťovala by demokratické 
a odpovědné způsoby získávání fondů pro veřejnou 
dopravu. Přítomnost místních volených zástupců v 
komisi zajistí, že budou zohledněny nároky místních 
občanů. Takový způsob organizace povede k 
pružnějšímu a lokálně zaměřenému toku financí, který 
umožní organizátorům veřejné dopravy lépe reagovat na 
potřeby cestujících, a nebudou tak omezeni národními 
nebo regionální limity v získávání finančních prostředků.
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Model pro organizátora veřejné dopravy ve 
středním nebo malém městě
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Výsledky projektu EPTA ukazují, že 
efektivní struktura organizátora 
veřejné dopravy pro malá a 
středně velká města co se týče 
nákladů, je decentralizovaná 
agentura, která je na 
základě smlouvy určena 
regionální nebo národní 
vládní institucí. Hlavním 
úkolem této instituce je 
pak poskytnout oprávnění 
a dohled nad službami a 
usnadnit/posílit integraci 
mezi provozovateli, typy 
přepravy a odvětvími. Je-
li přijat model jako na obr. 
1, včetně vytvoření komise 
pro politiku a strategické 
plánování, pak organizátor 
veřejné dopravy může fungovat 
jako nezávislá organizace s 
řadou výhod. Nejpodstatnější 
přínos je, že náklady na zavedení 
organizátora veřejné dopravy mohou být 
relativně malé, neboť počet zaměstnanců 
je nižší než u organizátorů veřejné dopravy 
pro velká města, kde zapojení do návrhu služeb, 
monitorování a realizace je nutně vyšší. Přístup agentury 
rovněž umožňuje flexibilitu v personálním obsazení. Zřízení 
komise pro politiku a strategické plánování navíc odstraňuje 
potřebu organizátorů veřejné dopravy mít složitou strukturu 
managementu složenou z lokálních politiků, protože jsou 
členy komise spolu se zástupci organizátora veřejné dopravy, 
a ne členy představenstva organizátora veřejné dopravy. 
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EPTA - Studie proveditelnosti

Metodika zpracovaná v projektu EPTA představuje na 
jedné straně stanovení právní a finanční odpovědnosti a 
organizačního rámce pro plánování a řízení kontraktů ve 
službách veřejné dopravy (EPTA funkce na vysoké úrovni), 
a na straně druhé vytvoření organizace a modelu pro 
zajišťování potřeb malých a středně velkých měst (EPTA 
funkcí nízké úrovně).

Klíčové funkce, které studie proveditelnosti 8 zapojených 
měst řeší, se liší v závislosti na velikosti města. Velká a 
střední města zaměřila svou pozornost na zřízení nového 
organizátora veřejné dopravy, na zadávání veřejných zakázek 
a jejich přidělování a na Smlouvy o Službách. Menší města 
dala přednost analýze problémů spojených s plánováním 
služeb, integrací a podporou.

THEPTA (Řecko): Nabídkové řízení a 
zadávání zakázek ve službách autobusové 
dopravy v Soluni
Studie proveditelnosti zpracovaná soluňským organizátorem 
veřejné dopravy (ThePTA) vychází ze dvou klíčových 
problémů. Za prvé, ThePTA v současné době prochází 
zásadní tranzitní fází přerodu do jednotného evropského 
organizátora veřejné dopravy a bude zastřešovat všech 
sedm hlavních pilířů stanovených v projektu EPTA (regulace, 
plánování, veřejné zakázky a uzavírání smluv, integrace, 
propagace, management, řízení). Kompetence ThePTA tak 
budou zahrnovat plnou odpovědnost za formulování dopravní 
politiky, cenové politiky, parkování a politiky územního 
plánování v metropolitní oblasti Soluně. Některé z hlavních 
funkcí organizátora veřejné dopravy již ThePTA převzala, 
nicméně uzavírání kontraktů na poskytování služeb zůstalo 
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pod kontrolou centrální vlády, a nikoli ThePTA.

Za druhé, smlouva mezi národní vládou a současným 
provozovatelem dopravy (OASTH) na poskytování služeb 
ve veřejné dopravě v oblasti Soluně bude ukončena kolem 
roku 2019, což povede k přechodu od systému organizace 
dopravy na základě monopolních zakázek a státních koncesí 
k novému typu charakterizovanému veřejnou soutěží.  

Z toho vyplynul hlavní cíl této studie - hledání alternativ 
pro nabídková řízení a zadávání zakázek v autobusové 
dopravě v oblasti, za kterou ThePTA zodpovídá, konkrétně v 
metropolitní oblasti Soluně, na základě analýzy stávajícího 
evropského a národního právního rámce a místních 
podmínek, stávajících znalostí a osvědčených postupů. 
Souběžně se studie zaměřila také na zlepšení schopnosti 
ThePTA  připravit se na výzvy deregulovaného trhu služeb 
veřejné přepravy.
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SRM (Itálie): Návrh a management smluv 
uzavíraných na služby ve veřejné dopravě
Studie proveditelnosti SRM - Reti e Mobilità Srl, úřadu 
pro veřejnou dopravu v Bologni se zaměřila na kontrakt s 
operátorem, zejména na řízení a kontrolu poskytovaných 
služeb. Je v kompetenci úřadu kontrolovat, zda operátor 
provozuje sjednané služby v souladu se standardy kvality a v 
množství daném smlouvou o službách.

Řízení kvality služeb poskytovaných operátorem je pro 
úřad velmi nákladné, proto ve své studii SRM vyvinul ad 
hoc algoritmus pro optimalizaci této činnosti za účelem 
maximalizace počtu kontrol provedených v konkrétních 
časech. Výsledkem je, že optimalizovaný postup může zvýšit 
počet kontrolovaných služeb za stejnou dobu až o 50 %, 
kdy kontrolní činnost nepřesahuje 12 hodin denně a o 30%, 
pokud kontrolní činnost trvá déle než 12 hodin denně.

Navíc byly definovány optimální hodnoty sankcí (pokuty 
jsou uvedeny ve smlouvě o službách a jsou nárokovány u 
operátora v případě, kdy nasmlouvané služby neposkytuje).

Algoritmus vyvinutý v této studii optimalizoval postupy již 
používané jinými institucemi, a lze ho využit jako „good 
practice“ pro obdobné případy.



ALMADA (Portugalsko) : Centrum mobility 
ve městě Almada
Studie proveditelnosti se ve městě Almada zaměřila na 
změny v organizační struktuře při zadávání a řízení zakázek 
a na regulaci veřejné dopravy, zavedené v Portugalsku, 
především v metropolitní oblasti Lisabonu. Až do nedávné 
doby národní vláda zadávala všechny zakázky a uzavírala 
všechny smlouvy na poskytování služeb veřejné dopravy. 
Studie proveditelnosti města Almada řeší současné i budoucí 
funkce, které město Almada bude plnit a identifikovala 
podmínky a kritéria nezbytná pro vytvoření místního 
organizátora veřejné dopravy.
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BRASOV (RUMUNSKO): Struktura a role 
metropolitního organizátora veřejně 
dopravy ve městě Brašov 
Metropolitní agentura pro udržitelný rozvoj v Brašove 
(AMB), je společná instituce regionu a města Brašov a 
první organizace, která řeší problémy v celé metropolitní 
oblasti. Po zlepšení legislativních předpisů pro mobilitu v 
roce 2010, metropolitní agentura (AMB) postupně přebírá 
roli organizátora veřejné dopravy, jehož úkolem je regulovat 
mobilitu v oblasti a přidělovat subdodávky ve veřejné dopravě 
licencovaným operátorům.

Studie proveditelnosti zpracovaná v rámci projektu EPTA 
si klade za cíl identifikovat nejlepší přístup pro vytvoření 
organizátora veřejné dopravy pro metropolitní oblast Brašov 
a vybrat funkce, které by měl vykonávat s ohledem na místní 
a národní legislativu a hodnocení potřebných finančních a 
administrativně- technických zdrojů (tj. zřízení samostatného 
subjektu nebo vytvoření nového oddělení AMB).

Studie odhalila následující: 

•  Rumunský právní rámec a charakter metropolitního 
území Brašov umožňují zřízení organizátora veřejné 
dopravy.

•  Současný stav veřejné dopravy a význam tohoto odvětví 
v hospodářském a sociálním rozvoji vyžaduje potřebu 
zřídit organizátora veřejné dopravy.

•  Model poskytnutý SRM Bologna je vysoce funkční a je 
aplikovatelný v metropolitní oblasti Brašov.

•  Dva základní aspekty organizace veřejné dopravy jsou: 
Integrované plánování služeb ve veřejné dopravě v 16 
členských obcích a zvýšování úrovně těchto služeb.



Koncept “ sídla mobility Almada” založený na místní agentuře 
pro řízení energetiky ve městě  Almada (AGLENEAL) vytváří 
platformu, kde mohou všechny zúčastněné strany diskutovat 
o potížích a předávat si nápady a řešení tak, aby mobilita 
v rámci města Almada byla efektivnější a udržitelnější. 
Nicméně zatímco Sídlo mobility Almada může hrát přímou roli 
v prosazování potřeb místních obyvatel a při podpoře „soft“ 
typů dopravy místnímu obyvatelstvu, není s to kombinovat 
regulační a nabídkové funkce s konceptem určeným pro Sídlo 
mobility. To by mohlo narušit potřebnou výkonnou moc, kterou 
organizátor veřejné dopravy musí mít.

Vzhledem ke svému silnému postavení se město Almada 
rozhodlo stavět na těchto aktivech a vypracovat komplexní 
studii o právním a institucionálním rámci pro regulaci 
organizátora veřejné dopravy v Portugalsku, a zejména v 
rámci lisabonské metropolitní oblasti určit a definovat budoucí 
roli organizátora veřejné dopravy (regulace, plánování, 
integrace, řízení a dohled nad službami).
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ALOT (Itálie): Podnikatelský plán pro organi-
zátora veřejné dopravy a přidělování zakázek
ALOT je organizace zodpovědná za podporu infrastruktury, 
logistických a dopravních služeb ve východní Lombardii a 
také za kvalitu mobility. Studie proveditelnosti vypracovaná 
organizací ALOT zkoumá restrukturalizaci území čtyř provincií 
(Brescia, Bergamo, Cremona a Mantova) pro tři organizátory 
veřejné dopravy, což vyžaduje potřebu nových výběrových 
řízení a smluv na poskytování služeb ve veřejné dopravě.

V současné době jsou tyto čtyři provincie odpovědné za 
zadávání zakázek v místní veřejné dopravy a zajištění 
kvality poskytovaných služeb. Plní funkci organizátora 
veřejné dopravy, ale málo se zapojují do poskytování jiných 
typů přepravy a zabezpečení integrace mezi různými druhy 
dopravy a mezi provinciemi. Také jsou málo zapojeny do 
plánování na vyšší úrovni a do regulace služeb ve veřejné 
dopravě.

ALOT vypracoval dvě studie proveditelnosti, s návrhem 
strategie pro organizátora veřejné dopravy ve východní 
Lombardii.

Cílem první studie proveditelnosti bylo zpracování modelu 
organizátora veřejné dopravy. Výsledný model multi-funkční 
dopravní organizace si klade za cíl poskytovat kvalitnější a 
flexibilnější služby veřejné dopravy a zároveň snížit náklady 
na dodávky těchto služeb.

Cílem druhé studie proveditelnosti je identifikace aspektů, 
které definují vhodný model pro přidělování zakázek pro 
území spravované organizací ALOT a specifické aspekty, 
které mohou zdokonalit model pro organizátora veřejné 
dopravy ve východní Lombardii.
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RAZLOG (Bulharsko): Systém sdílení kol a 
osobních aut
Jediná současná forma veřejné dopravy operující v rámci 
obce Razlog je autobusová doprava v omezeném měřítku. V 
regionu je nedostatečná poptávka po autobusovém provozu 
na komerční bázi, a proto je obec odpovědná z a určení 
trasy a jízdních řádů tak, aby poskytovala alespoň minimální 
úroveň služeb. 

To znamená, že zdejší potřeba a role organizátora veřejné 
dopravy je odlišná od středních a velkých měst. Obec proto 
zvažuje zavedení systému sdílení veřejných kol a podporu 
společného využívání míst v autech. Studie proveditelnosti 
EPTA města Razlog hodnotí poptávku a předpokládané 
náklady na zavedení těchto “ soft” opatření v oblasti dopravy. 
To je posun od tradičního zaměření organizátorů veřejné 
dopravy do širšího spektra hledání alternativ dopravy a k 
využívání soukromých vozidel.

Studie proveditelnosti ukázala, že zavedení systému 
sdílení jízdních kol a formální iniciativa podporující sdílení 
automobilů je možné, pro úspěch je ale nutné pečlivé 
plánování. Výsledkem studie proveditelnosti je doporučení 
vytvořit nový aktivní instituci řízení veřejné dopravy, který 
zapojí místní zainteresované strany, ty se pak budou 
společně podílet na plánování, realizaci a správě nových 
služeb. Ukázalo se výhodnějším zřídit specializovanou 
nevládní organizaci, která by zajišťovala fungování systému v 
úzké spolupráci s městem Razlog.

 

ROGALAND (Norsko): Integrace a 
zjednodušení jízdného a systém prodeje 
jízdenek v Rogaland
Vyjma vlakové dopravy, Krajská Rada Rogalandu (ROGFK) 
zodpovídá za regulaci, plánování a integraci veřejných 
dopravních služeb, a společnost Rogaland Kollektivtrafikk 
(také známá jako Kolumbus) je odpovědná za každodenní 
provoz veřejné dopravy v Rogaland. Úkol organizátora 
veřejné dopravy v regionu zahrnuje správu služeb veřejné 
dopravy včetně předávání informací, drobných změn tras, 
uzavírání smluv s provozovateli autobusové a lodní dopravy 
a hledání nových řešení usnadňujících a zatraktivňujících 
cestování městskou hromadnou dopravou. Kolumbus je ve 
vlastnictví Krajské Rady Rogaland.

Složitost při zajišťování služeb veřejné přepravy, (4 typy 
hromadné dopravy a 3 různé vlastnické struktury operátorů), 
znamená čelit mnoha problémům a překážkám při integraci 
jízdného. Z tohoto důvodu se studie proveditelnosti 
vypracovaná ROGFK zaměřuje na možnosti lepší integrace 
a zjednodušení tarifů a systémů systému platby jízdného 
ve veřejné dopravě v Rogaland. Studie definovala řadu 
konkrétních podnětů ke zvážení ROGFK, k dosažení výše 
uvedeného cíle. Plně integrovaný systém jízdného je možný, 
jedná se o systém, kde příjmy z jízdného budou rozděleny 
mezi různé tarifní orgány a provozovatele veřejné dopravy.
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PRAHA - SUCHDOL (ČR): Komunikace s 
místními partnery a veřejností
Praha – Suchdol je malá městská část, která je součástí 
veřejnosprávního celku s jedním organizátorem veřejné 
dopravy. V současné době není zapojena do plánování 
poskytování služeb veřejné dopravy, tato povinnost 
spadá do kompetencí pražského organizátora veřejné 
dopravy.  Spojení Suchdola veřejnou dopravou s centrem 
je momentálně nedostačující a autobusová doprava je 
maximálně vytížená. Návrhy změn dopravní infrastruktury 
v regionu pražským organizátorem veřejné dopravy se 
neslučují s názory politiků a s potřebami místních obyvatel. 
Studie proveditelnosti se soustředí na problémy vyvstávající 
během plánovacího procesu a vznáší otázku, jak může být 
místním potřebám malé městské části dán prostor v rámci 
plánovacího procesu organizátora veřejné dopravy ve velké 
městské aglomeraci.  

Zpracování Studie proveditelnosti městské části Praha 
– Suchdol významně ovlivnilo spolupráci mezi městskou 
částí, Českou Zemědělskou Univerzitou (ČZU) a pražským 
organizátorem veřejné dopravy, kterým je ROPID. Výsledkem 
práce na Studii proveditelnosti je i skutečnost, že pražský 
ROPID nyní příslušné problémy konzultuje s městskou částí 
Praha – Suchdol a ČZU.  Tato změna napomohla ROPIDu 
pochopit, že spolupráce s místními partnery je nezbytnou 
podmínkou pro zkvalitnění a udržitelnost veřejné dopravy a 
zvýšení jejího standardu. Byl zaveden postup, jak formálně 
více zohlednit místní zájmy při plánování a následném 
rozhodovacím procesu.
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