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Annual report of service quality 2013 provided by Slezské zemské drãhy, o.p.s.

Ve smyslu ustanovenI NaiIzenI Evropského parlamentu a Rady (ES) ö. (1371/2)ze
dne 23. 10. 20070 právech a povinnostech cestujicIch v elezniönI pepravë (dálejeNFni)
a dale die § 35 zákona 266/1994 Sb, 0 drahách, v platném znénf, Vám pledkiádáme Zprávu 0

kvalitè poskytovan’ch siueb dopravce Siezské zemské dráhy, o.p.s. za rok 2013.

SpoleOnost Slezské zemské dráhy, o.p.s. je ádn’m dr±iteiem OsvëdöenI 0 bezpeönosti
(Oást A, B), je proto uznána jako provozovatel diáni dopravy (dopravce). Dopravce Slezské
zemské dráhy, o.p.s. provozuje verejnou a neveejnou dránI dopravu za Uëelem piepravy osob
a vècí a neveejnou pepravu stavebnIch mechanizmCi a véci stavebnIho charakteru na dráze
celostátnI a drahách regionálnIch.

V roce 2013 bylo provozovanI veejne i neverejne drá±nh dopravy soustedéno
pedevIm v oblasti Moravskoslezského kraje Ceské republiky, piedevIm pak na
üzkorozchodné trati Tiemená ye Slezsku — Osoblaha.

Kjednotliv’m bodüm uveden’m v PIloze Ill Narizeni konstatujeme:

Informace a pepravnI dokiady
> byly fádnë poskytovány v souladu s platriou Iegislativou

Pesnost dopravnIch spojü a obecné zásady postupu v pIpadé provoznIch mimoradnosti
zpo±dënI vIakov’ch spojCi fádnë vyhIáenj’ch vplatnémjIzdnIm fádu nepfekraäovala
fad nëkolika minut. Zpo±dënI jednotIiv’ch spojU bylo ovlivnëno nepfedvIdatelnj2mi
kIimatickmi jevy, mimofâdnmi událostmi na dráze a jinmi bIIe
nespecifikovateInmi dUvody, kdy odpc’vëdnost nenI na stranë spoieänosti Slezské
zemské drahy, o.p.s.

> ph pro voznIch mimofâdnostech byl v±dy kiaden dOraz na bezpeänost a väasnou
informovanost cestujIcI vefejnosti za pou±itI v.ech dostupn’ch prostfedkCi dopravce a
pro vozovatele dráhy

OdreknutI dopravnich spojü
> nebyly odfeknuty ±ádnO viakové spoje, které byly fádné vyhIá.eny v p/a tném jIzdnhm

fádu



Oistota ±elezniönIch vozü a zaIzenI eIezniönIch stanic (kvalita vzduchu ye vozech, hygiena
sociálnIch zarIzenI apod.)

> üklid a desinfekce jednotIivch prostor eIezniãnIch vozCi Va. sociálnIch zafIzenI ye
voze je provádën v souladu s vnitfn!mi pfedpisy dopravce, a to vdy pfed ka±dou
jIzdou a po ukonäenIjIzdy eIezniónIho vozu, pfIp. I v obratové stanici

PrOzkum spokojenosti zákaznIkü (cestujIcIch)
> je pro vádën trvale formou vlastnIch I externIch pracovnIkO, jejich závëry jsou p0

vyhodnocenI implementovány prostfednictvIm opatfenI a pokynU dopravce a
pravideInm prokoIovánIm zamëstnancti

> vedoucI pracovnIci dopravce dale monitoruji a evidujI poãet stI±nostI na chovánI
zamëstnancCj, ktefI jsou ye styku se zákaznIky (cestujIcImi) a provádI namátkovou
kontrolnI öinnost prace tëchto zamëstnancü. Dopravce Slezské zemské dráhy, o.p.s.
neeviduje ±ádnou stI±nost tohoto charakteru.

VyñzovánI stInosti, vrácenI jIzdného a odkocnènl v pflpadë nedodrenI norem kvality s!ueb
v roce 2013 neevidujeme ±ádnou takovou skuteónost

Pomoc poskytovaná zdravotné postien’m osobám a osobám s omezenou schopnostI pohybu
a orientace

by/a fádné poskytována v souladu s platnou Iegislativou

Dopravce Slezské zemské dráhy o.p.s. v rárnci kontroly a sledovánI kvality poskytovan’ch
sIueb v eIezniönI dopravé kiade zven’ draz na Udrbu a technick’ stay vozidel tak, aby
doIo ke snhenh poOtu závad na vozidlech, presnosti a pravidelnosti jIzdy viaku podle jizdniho
rádu. Dopravce neeviduje ádné poruen vnitrnIch pedpisü ze strany zamèstnancü
spoeOnostL Podnéty ze strany cestujicich c’opravce provéujo a pci vyhonocenI prIpadne
zapracovavá do vnitinIch predpisCi.

V Bohuové, 31.1.2013

LudvIk Semerák, editeI

Na védomI: DránI üiad, Wilsonova 300/8, Praha 2 — Vinohrady


