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Strategické cíle Integľovaného systému ŕízenína roky 2017 - 2020
Jakost

o 100 % plnit

smlouvy uzavtené s odběrateli v ceľtifikovaných pľocesech, tj.
v procesech dopľava MHD, interní a extęrní servis a lakování, ve všech stanovených

o
.

o

o
o
o
.
o

parametľech (kvalita pľovedených prací' termín dodávek, popř. v dalších,které jsou ve
smlouvách zakotveny), u MHD zvlášť parametry stanovené ve smlouvě na veřejné
služby a stanovená kritéria - odpovídajívlastníci pľocesů dopľava autobusy a
trolejbusy a interní a externí servis'
udrŽovat náklady vplánované výši tak, aby společnost byla schopna plnit stanovené
hospodářské cíle _ odpovídajíjednotliví vlastníci procesů a zároveň vyhledávat nové
vnitřní i vnějšíekonomické zdroje,
zajistit spokojenost cestujícícha zétkazníků.pravidelně bude vyhlášena anketa pľo
sledování spokojenosti a preferencí cesĘících.Při hodnocení 0 - 3 neklesne pruměrná
znát'lka pod 2. Zákaznici inteľníhoa externího servisu budou osobně kontaktováni na
konci ľoku a budou zaznamenány jejich požađavky,připomínky a náměty
odpovědnost za vyhlášenía zpracovźtni výsledků ankety má vedení společnosti, za
výstupy z procesů inteľní a externí seľvis aprovoz THD vlastníci procesu,
o zlepšit nabídku jízdnéhoa soľtimentu jízdenek
o rozvíjet platební způsoby úhľady jízdného
o zlepšit cestovní komfort
o zlepšit celkovou informovanost cestujících
o přizpůsobit nabídku rozsahu sítě a frekvence spojů MHD potřebám cestujících
o zlepšit vzhled zastávkových prostoľ (čekáľny a označníky)
kvalitní prací a poskytováním služeb zajistit zýšeni počtu cestujícícha zákazniktl,
vizkarty jednotliaich procesů, rozvijet prozákaznické chování zaměstnanců - všichni
zaměstnanci, kteří přichazeji do stýu se zákazniky ěi cestujícími (řidiči' ľeferenti
informací, zaměstnanci servisu atd.) jsou prostřednictvím svych nadŕízených

seznámeni Se způsobem chování, kteý je vstřícný ke klientům spoleěnosti _
odpovídaj í vedoucí zaměstnanci,
o zlepšit komunikaci se zaměstnanci pľo zkvalitnění jejich motivace
o upřednostňovat MHD při konání společenských akcí
o provádět školenířidičůs krŁeňskými přestupky vůčicestujícím
udrŽet sníženýpočet oprávněných stíŽností evidovaných na MHD - odpovídá vedoucí
střediska

zvýšit celkovou povědomost o MHD mezi obyvateli a návštěvníky města a jejich

infoľmovanost
zlepšit image společnosti
na maximální moŽnou míru vyloučit souběh odjezdů vozidel DD z THD - odpovídá
vlastník procesu THD
zahrnout do průzkumu spokojenosti i ottlzky spojené s vyuŽívánímTHD _ odpovídá
vedení společnosti - zadavatel ankety
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Envĺronment
a

a

a

dodrŽovat stanovené normy spotřeby trakčníenergie a ĺafty potřebné pro provoz
vozidel MHD - odpovědnost nesou vlastníci pľocesůautobusová a trolejbusová
doprava (v iz karty pro cesů),
pľeventivními opatřeními minimalizov at rizika úniku nebezpečných látek do okolního
havárii nebo provozní
pľostředí tak, aby ve stanoveném období nedošlo kžáđné
_
odpovídá vlastník procesu intemího a
nehodě s únikem nebezpeěných látek
externího seľvisu (vizkartaprocesu) v součinnosti s RŽŁ
využivat modeľní technologie šetrnék Životnímu prostředí nákupem noqých vozidel
MHD, kteľésplňují evropské noľmy vypouštěníemisí _ odpovídá vedení společnosti

BOZP
o

a

preventivními programy zajistit bezpečnost zaměstnanců a návštěvníkůspolečnosti i
cestujícíchtak, aby nedošlo k Žádnému urazu návštěvníků a cestujícíchzaviněním
činnostíspolečnosti a zároveřl ke sníženípočtu pracovních urazi zaměstnanců s
pracovní neschopností _ odpovídajívlastníci procesů,
pomocí programů pľo podporu zdravi u pľofesívystavených zvýšenémupľacovnímu
zatiženízajistit, aby se vyskyt nových nemocí z povolání pro stanovené období
rovnal 0 _ odpovídajívlastníci procesů
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