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Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B1 Plnění 

grafikonu 

Provoz je zajišťován v souladu 

s platným grafikonem. 

99,80 % 

městské linky 

PID, 

99,90 % 

příměstské 

linky PID 

DPM 100 % D Neprovedení spoje nebo jeho 

části, plnění standardu 

99,80 % a níže. 

4× ročně D - průběžné sledování 

zaviněných a nezaviněných 

prostojů (hlášení dopravce 

do 9:00 následujícího dne) 

- namátkové měření při 

kontrolní činnosti 

- ukazatel: podíl 

provedených linkových km 

z počtu plánovaných 

linkových km na městských 

a příměstských linkách 

(rozděleno na plnění 

skutečné a plnění 

ovlivnitelné dopravcem) 

B2 Dodržení 

kapacity 

vozidla 

Spoj je zajišťován po celou 

dobu a v celé délce vozidlem 

předepsané nebo vyšší 

kapacity. 

99,00 %  DPM 100 % D Snížení kapacity spoje oproti 

dohodnuté TZD nebo 

dopravnímu opatření. 

4× ročně D - průběžné sledování změn 

kapacity (hlášení dopravce 

do 9:00 následujícího dne) 

- namátkové měření při 
kontrolní činnosti 
- ukazatel: procento plnění 

linkových km dle 

předepsaného typu vozidla 

(Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb, 

Kb+) 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B3 Bezbariérovost 

vozidel 

Dopravce provozuje 

bezbariérově přístupná vozidla 

(viz terminologie). Vozidla 

splňují podmínky 

bezbariérovosti pro zrakově 

postižené. 

75 % 

čtvrtletního 

souhrnu 

výkonů na 

městských 

linkách PID, 

z toho 

min. 50 % 

garantovaných 

v JŘ; 

50 % 

čtvrtletního 

souhrnu 

výkonů na 

příměstských 

linkách PID, 

z toho 

min. 30 % 

garantovaných 

v JŘ 

DPM 100 % D - nižší než stanovená 

procentuální výše 

 

4× ročně D - procento výkonů 

provedených bezbariérově 

přístupnými vozidly na 

městských / příměstských 

linkách 

- celkový podíl bezbariérově 

přístupných vozidel ve 

vozovém parku 

- podíl garantovaných 

bezbariérově přístupných 

spojů z celkového počtu 

spojů 

B4 Garance 

bezbariérových 

spojů 

Spoje, vyznačené v jízdním 

řádu mezinárodním symbolem 

pro přepravu osob na vozíku 

pro invalidy (garantované 

spoje), jsou zajištěny po celou 

dobu a v celé délce 

bezbariérově přístupným 

vozidlem. 

99,00 % DPM 100 % D - nedodržení garance 

bezbariérových spojů  

- na spoj je vypraveno vozidlo 

s nefunkční nájezdovou 

plošinou 

4× ročně D - průběžné sledování změn 

(hlášení dopravce do 9:00 

následujícího dne) 

- namátkové měření při 

kontrolní činnosti 

- ukazatel: procento plnění 

linkových km dle 

předepsaného typu vozidla 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B5 Obsloužení 

zastávek 

Vozidlo obsluhuje zastávky 

určené pro daný spoj. 

Cestujícím je umožněn (časově 

i místně) bezproblémový výstup 

/ nástup, pokud to provozní 

situace umožňuje, a to včetně 

osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

V zastávkách na znamení 

zajistí dopravce zastavení 

vozidla, nachází-li se viditelně  

v prostoru zastávky jedna nebo 

více osob nebo zastavilo-li již  

v prostoru zastávky jiné vozidlo 

nebo použije-li cestující ve 

vozidle vnitřní signalizaci nebo 

nejsou-li ve vozidle hlášeny 

zastávky. 

– DPM 

(K) 

kontrolní 

vzorek 

R - bezdůvodné vynechání 

a neobsloužení zastávky 

- bezdůvodné sjetí z trasy či 

neodbavení cestujících 

4× ročně R počet neobsloužených 

zastávek z celkového počtu 

provedených kontrol 

B6 Doplňkový 

prodej jízdenek 

na městských 

linkách 

Řidič na městských linkách je 

povinen nastoupit službu vždy 

s dostatečnou zásobou 

jízdenek pro doplňkový prodej 

s přihlédnutím k obvyklému 

rozsahu prodeje na lince, 

minimálně však 10 kusů 

plnocenných jízdenek a 5 kusů 

zlevněných jízdenek. Řidič je 

ochoten tyto jízdenky prodávat. 

– DPM 

(K) 

kontrolní 

vzorek 

R - neschopnost zajištění 

doplňkového prodeje jízdenek 

za přiměřenou hotovost ve 

smyslu SPP PID ani po 

uplynutí času na dovybavení 

(60 min od zjištění, resp.  

u linek s oběžnou dobou nad  

60 min do hodnoty oběžné 

doby) 

- nevydání jízdenky při 

převzetí hotovosti 

- vydání neplatné jízdenky 

4× ročně R počet zjištěných závad 

z celkového počtu 

provedených kontrol 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B7 Prodej 

jízdenek na 

příměstských 

linkách 

Řidič prodává jízdenky 

v souladu se SPP PID a 

Tarifem PID. Platné jízdenky 

vydává jako protihodnotu 

k předané hotovosti cestujícími 

(přiměřená hotovost ve smyslu 

SPP PID). Řidič také důsledně 

kontroluje tarifní kázeň 

cestujících (platnost 

předložených jízdních dokladů). 

– DPM 

(K) 

kontrolní 

vzorek 

R - nevydání jízdenky při 
převzetí hotovosti 
- vydání neplatné jízdenky 
- stanovená kontrola jízdních 

dokladů není prováděna 

4× ročně R počet zjištěných závad 

z celkového počtu 

provedených kontrol 

B8 Funkčnost 

odbavovacího 

zařízení 

Odbavovací zařízení ve vozidle 

(pokladna na příměstských 

linkách, označovače) je plně 

funkční. V odbavovacím 

zařízení je použito správných 

náležitostí (papír, páska). 

95 % MSS 

(FZ) 

75 % vozů R - nefunkční odbavovací 
zařízení nebo jeho část 
(řidičem nenahlášené či po 
uplynutí doby od nahlášení 
řidičem do včasné výměny 
vozidla – 90 min) 
- chybně fungující 
označovače mající vliv na 
posouzení platnosti označené 
jízdenky 
- více než 50 % nefunkčních 
označovačů 
- použití nesprávné barvy 
pásky v označovači 
- použití neschváleného 
papíru v zařízení na výdej 
jízdenek 

4× ročně R podíl vozidel bez závad 

oproti definici standardu 

z počtu kontrolovaných 

vozidel 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B9 Informování ve 

vozidlech 

Informace ve vozidle (vně i 

uvnitř) rozsahově odpovídají 

požadavkům standardu kvality 

PID, jsou kompletní, aktuální 

a čitelné. 

85 % MSS 

(FZ) 

75 % vozů R - chybějící, nefunkční nebo 

neplatné informační prvky 

(zobrazovač času a pásma, 

linkové a směrové orientace, 

vnitřní informační panely) 

- neodstraněné závady ve 
vybavení vozidla platnými 
SPP PID, výňatkem z Tarifu 
PID do 3 pracovních dnů  
od nahlášení 
- nefunkční nebo špatně 
slyšitelné hlášení zastávek 
nebo chybně hlášené 
zastávky (minimálně 3  
po sobě jdoucí) 
- chybné přepínání tarifních 

pásem 

- odchylka zobrazovače času 

větší než 1 minuta 

4× ročně R podíl vozidel bez závad 

oproti definici standardu 

z počtu kontrolovaných 

vozidel 

B10 Informování na 

zastávkách 

Informace na zastávce 

odpovídají Standardu zastávek 

PID (Zastávky BUS – Výtah ze 

Standardu zastávek PID), jsou 

kompletní, aktuální a čitelné. 

90 % MSS 

(FZ) 

30 % 

zastávek na 

území Prahy, 

100 % 

zastávek 

mimo území 

Prahy 

R Neodstraněné závady ve 

vybavení zastávky do 3 

pracovních dnů od nahlášení 

(odpovědnost za vývěs 

platného zastávkového 

jízdního řádu přísluší dopravci 

licenčně provozované linky, 

není-li s objednatelem 

smluvně upraveno jinak; 

odpovědnost za vše ostatní 

přísluší majiteli zastávkového 

zařízení).  

4× ročně R podíl zastávek bez závady 

oproti definici standardu z 

celkového počtu 

kontrolovaných zastávek 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B11 Přesnost 

provozu 

Provoz je zajišťován v souladu 

s platným jízdním řádem. 

Provoz je přesný, pohybuje-li se 

odchylka od jízdního řádu u 

nácestné zastávky v rozmezí 

0 s až +179 s, u výchozí 

zastávky 0 až +59 s. 

75 % pro 

přesný provoz,  

max. 1,5 % 

nepřijatelně 

předjetých 

spojů 

DPM, 

MSS 

(FZ) 

100 % D - záporná odchylka vyšší než 
59 s u všech zastávek 
- kladná odchylka 

bezdůvodně vyšší než 59 s u 

výchozích zastávek nebo 

179 s u nácestných zastávek 

4× ročně D - podíl spojů odpovídajících 

definici přesného provozu 

(0 s až +179 s) z počtu 

měřených spojů 

- procento nepřijatelně 

předjetých spojů (záporná 

odchylka vyšší než 59 s) 

B12 Přestupní 

vazby 

Řidiči dodržují předepsané 
návaznosti a přestupy 
vyznačené ve vozovém jízdním 
řádu nebo v odbavovacím 
zařízení a musí umožnit 
cestujícím přestup (včetně 
cestujících s omezenou 
schopností pohybu a orientace). 
Pokud není stanoveno jinak, 
v případě zpoždění některého 
spoje řidič vyčkává na přestup 
od času odjezdu dle JŘ: 
a) na městských linkách 

maximálně 179 s 

b) na příměstských a nočních 

linkách a při návaznosti na vlak 

maximálně 299 s, případně 

postupuje dle dispozic 

koordinačního dispečinku PID, 

respektive dispečinku dopravce 

– DPM 

(K) 

kontrolní 

vzorek 

R Nedodržení předepsaného 

přestupu / návaznosti (vyjma 

postupu v souladu s příkazem 

dispečinku). 

4× ročně R Počet nedodržení 

návazností z počtu 

provedených kontrol 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B13 Chování 

jízdního 

personálu 

Provozní personál se chová 

slušně, vstřícně a přátelsky bez 

hrubého porušení pravidel 

slušného chování, komunikuje 

v českém nebo slovenském 

jazyce. Spolupracuje v rámci 

svých kompetencí s orgány 

přepravní a dopravní kontroly 

(pověřenými pracovníky 

dopravce a objednatele). 

Provozní personál nesmí 

během pobytu ve vozidle kouřit. 

Provozní personál je seznámen 

s pravidly jednání s osobami 

s omezenou schopností pohybu 

a orientace a tato pravidla 

dodržuje. 

– DPM 

(K) 

kontrolní 

vzorek 

R - hrubé porušení pravidel 

slušného chování vůči 

cestujícím (např. vulgární 

vyjadřování, urážení 

cestujících) 

- bezdůvodné odmítnutí 

přepravy osob s omezenou 

schopností pohybu 

a orientace 

- znemožnění nebo bránění 

výkonu dopravní a přepravní 

kontroly 

- kouření provozního 

personálu ve vozidle 

- řidič nekomunikuje českým 

nebo slovenským jazykem 

4× ročně R počet zjištěných závad 

oproti definici standardu 

z počtu provedených kontrol 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B14 Ústrojová 

kázeň 

Řidič je po celou dobu výkonu 
oděn v dopravcem definovaném 
a objednatelem odsouhlaseném 
stejnokroji s logem dopravce. 
Řidiči v zácviku nebo ve 
zkušební době, kteří nejsou 
vybaveni stejnokrojem, musí být 
označeni alespoň visačkou 
s logem dopravce a ve slušném 
a čistém oděvu  
- jednobarevná decentní košile 

nebo polokošile 

- vesta nebo svetr 

- tmavá bunda nebo sako 

- tmavé jednobarevné kalhoty 

nebo sukně (v letním období 

možno krátké kalhoty) 

 

95 % MSS 

(FZ) 

75 % vozů R Nevhodná stejnokrojová 

kázeň, která je v rozporu 

s definicí standardu. 

4× ročně R podíl kontrol bez závady 

oproti definici standardu 

z celkového počtu kontrol 

B15 Čistota vozidel Interiér i exteriér vozidla je při 

výjezdu na každou část výkonu 

čistý (exteriér s výjimkou 

mrazivých dnů), udržovaný, 

upravený, bez odpudivých 

prvků. Dopravce odstraňuje  

v rámci svých možností a v co 

nejkratším čase po zjištění 

prvky graffiti vně i zevnitř 

vozidla. 

90 % MSS 

(FZ) 

75 % vozů R Silné znečištění vozidla, 

způsobující nečitelnost 

informačních prvků, nebo 

silně znečištěné sedačky, 

zadržovací tyče, úchyty pro 

cestující. 

4× ročně R Průměrná čistota všech 

měřených vozidel dle 

bodového hodnocení 

jednotlivých aspektů (vnější 

čistota, čitelnost 

informačních prvků, 

sedačky, podlaha) 

s přiřazením váhy 

(čtyřbodová stupnice) 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B16 Čistota 

zastávkových 

zařízení 

Zastávkový označník a jeho 
příslušenství je udržováno čisté 
a nepoškozené. Všechny 
informační prvky, zastávkové 
jízdní řády a provozní informace 
jsou dobře čitelné. 

90 % MSS 

(FZ) 

30 % 

zastávek na 

území Prahy, 

100 % 

zastávek 

mimo území 

Prahy 

R Neodstraněné závady 

v čistotě zastávkových 

označníků a jejich 

příslušenství do 3 pracovních 

dnů od nahlášení. 

4× ročně R podíl zastávek bez závady 

oproti definici standardu 

z celkového počtu 

kontrolovaných zastávek 

B17 Rizikové 

situace 

Bezvadný technický stav 

vozidla, odpovídající platným 

právním předpisům. Případné 

závady je nutno ihned odstranit. 

– DPM 

(K) 

kontrolní 

vzorek 

R Závažné technické závady 

vozidla ohrožující bezpečnost 

či zdraví cestujících, 

například: 

- jízda s nezajištěnými 

(nezavřenými) dveřmi 

- neupevněné sedačky ve 

voze 

- nezajištěné nebo chybějící 

úchyty pro cestující 

Řidič je pod vlivem alkoholu 

nebo jiné návykové látky 

4× ročně R počet zjištěných rizikových 

situací z počtu provedených 

kontrol 

B18 Stáří vozidel Vozidlo v evidenci dopravce 

určené pro provoz na linkách 

PID není starší než 15 let (do 1. 

1. 2021 max. 17 let, do 1. 1. 

2022 max. 16 let) a průměrné 

stáří vozového parku je nižší 

než 9 let (neplatí pro vozidla 

určená pro speciální linky – 

cyklobusy a zvláštní linky pro 

přepravu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace). 

100 % DPM 100 % (data 

vždy 

k poslednímu 

dni měřeného 

čtvrtletí) 

D Vozidlo provozované na 

linkách PID je starší než 17 

let, po 31. 12. 2020 starší než 

16 let, po 31.12.2021 starší 

než 15 let (neplatí pro vozidla 

určená pro speciální linky – 

cyklobusy a zvláštní linky pro 

přepravu osob s omezenou 

schopností pohybu 

a orientace). 

4× ročně D - průměrné stáří vozového 

parku 

- počet nepřijatelných 

situací 



Úroveň 

náročnosti 

Měření 

Nepřijatelná situace 

Vyhodnocení 

Poznámka/ukazatel 
Číslo Název Definice Způsob 

Rozsah 

(čtvrtletí) 
Kdo Frekvence Kdo 

B19 Podíl vozidel 

dle standardu 

pro nová 

vozidla 

Vozidla určená pro linky v rámci 

kontraktu jsou vybavena dle 

přísnějšího standardu pro nová 

vozidla. 

25%  

(toto číslo se 

bude 

postupně 

zvyšovat) 

DPM 100 % (data 

vždy 

k poslednímu 

dni měřeného 

čtvrtletí) 

D Na začátku kontraktu je podíl 

vozidel vybavených dle 

standardu pro nová vozidla 

nižší než 25 %, v průběhu 

kontraktu jsou zařazována 

vozidla neodpovídající 

standardu pro nová vozidla 

4× ročně R - podíl vozidel dle standardu 

pro nová vozidla 

B20 Tepelná 

pohoda 

Ve vozidle je dodrženo 

předepsané teplotní rozmezí  

(v případě teplot nad 22 C 

neplatí pro vozidla, která 

nemusí být vybavena 

celovozovou klimatizací) 

80% DPM 

(K) 

75% 

vozů/kontrolní 

vzorek 

R Při venkovní teplotě nižší než 

8 C není zapnuté topení,  

při teplotě vyšší než 25 C 

není zapnutá celovozová 

klimatizace, je-li jí vozidlo 

vybaveno 

4× ročně R - podíl vyhovujících vozidel 

B21 Jednotný 

vzhled vozidel 

Vzhled vozidel odpovídá 

Manuálu jednotného vzhledu 

vozidel PID, resp. pravidlům  

pro reklamu na vozidlech. 

25% (toto 

číslo se bude 

postupně 

zvyšovat) 

DPM 100 % (data 

vždy 

k poslednímu 

dni měřeného 

čtvrtletí) 

D Vozidlo neodpovídá Manuálu 

jednotného vzhledu vozidel 

PID, je-li povinno se jím řídit; 

vozidlo není označeno logem 

PID; na vozidle je aplikována 

neschválená reklama dle 

definice standardu 

4× ročně R - podíl vyhovujících vozidel 

- podíl vozidel opatřených 

jednotným nátěrem PID 

Vysvětlivky: 

DPM = metoda přímého provedení (sběr dat ze záznamového zařízení, statistiky dopravce nebo objednatele nebo měření na vzorku) 

MSS = tajně provedený zákaznický test 

K = měření v rámci kontrolní činnosti 

FZ = měření fiktivním zákazníkem 

D = dopravce 

R = ROPID 




