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majetkem Československé obchodní banky, a.s.
a nelze je tedy sdělovat třetím osobám bez
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ČSOB – služby pro osobní i veřejnou dopravu

Všichni cestující očekávají dostupnost a rychlost a to i při placení…platí to i pro řidiče elektromobilů

ČSOB provozuje řešení, které umožňuje řidičům, cestujícím a návštěvníkům měst platit za pohonné hmoty, mýto, jízdenky a parkovné

bezkontaktní platební kartou, stickerem, mobilním telefonem – včetně časových kupónů, akceptací slev a výhod. Máme zkušenosti s velkými

systémy a jsme největším poskytovatelem akceptace karet v ČR. Odbavíme například již více než 400tis.jízdenek zakoupených přímo ve

vozech MHD na samoobslužných validátorech. Umíme implementovat a provozovat systémy check in – check out (např. v MHD v Ostravě).

Součástí našich služeb je i služba EET.

Provozujeme:

▪ bezkontaktní automaty na zastávkách, bezkontaktní odbavení přímo v prostředcích MHD, terminály v příměstské a dálkové dopravě a

na parkovacích automatech, placení na e-shopech a v mobilních aplikacích

▪ poskytujeme služby akceptace největšímu počtu čerpacích stanic

▪ poskytuje služby zúčtování platebních transakcí a správu distribuční sítě (256 kontaktních míst) pro mýto v ČR vč. napojení 14

vydavatelů tankovacích karet

Je počet bezkontaktních platebních karet vydaných v ČR

Držitelé karet jsou zvyklí bezkontaktně platit za služby i zboží

80% transakcí je již bezkontaktních

9,5 mil.
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Semi-online i full-offline řešení v ČR

▪ Jediné komerčně provozované řešení v ČR, které umožňuje tarifní optimalizace,
implementované plně podle pravidel MasterCard a VISA.

▪ ČSOB jako jediná banka tento systém implementovala se zařízeními různých výrobců a
otevřela pro třetí strany na analytické a procesní úrovni.

Validátor / 

Odbavovací 
zařízení

Autorizační 
systém 
ČSOB

Analytický 
systém

VISA 
/ MC

Zúčtování
Řízení rizik

Bezpečnostní vrstva

Zdroj dat 
(parkování)

Denní 
zpracování a 

počítání 
jízdného



3

Chytré parkování - usnadnění přestupu na MHD

Základní cíle:

▪ Optimalizace parkovacích ploch

▪ Snadná orientace a vyhledání parkovacího místa

▪ Více obslužných kanálů pro zakoupení parkovacího lístku

Celé řešení efektivně řídí centrální informační systém, ve kterém se sbíhají data o prodaných parkovacích 
lístcích, zakládají virtuální parkovací lístky a sledují se a vyhodnocují online data o obsazenosti parkovacích 
ploch. 

Obsazenost parkovacích ploch nepřetržitě vyhodnocuje sestava senzorů. Senzory mohou být různé např. 
optické (kamery s OCR), snímající výchylky magnetického pole či tlakové. Centrální systém tak v každém 
okamžiku ví, kde jsou jaká volná parkovací místa a předává tuto informaci uživatelským front-endům - portál 
nebo mobilní aplikace.

Řešení nabízí dva základní modely distribuce parkovacích lístků – fyzický lístek a virtuální lístek.
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Návazné služby – modularita systému

Naše popisované řešení odbavení cestujících je postaveno na technologickém základu tvz. tokenizace. Díky tomuto

řešení může být odstraněn i tisk lístku a je možné realizovat další návazné služby. Takto postavená služba jízdného je

přenositelná na jakékoliv další krajské i městské služby, které ve svém prostředí řeší různé typy kontroly vstupu – tedy

v dnešní době tisknou či vydávají lístky v různé formě pro návštěvníky, cestující, studenty, návštěvníky knihoven atd.

Tento virtuální lístek/jízdenku/pernamentku/slevu či benefit lze pak zobrazit (prokázat tak nárok na službu) na

konkrétním zařízení u dopravce, pokladně, knihovně, na kase u obchodníka, na recepcích či na festivalech a

sportovních stadionech.
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Ukázky projektů a spuštěných 
řešení 
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Vybavení systému 

Stacionární automaty – doplňková služba k systému odbavení

▪Realizace pomocí stacionárních automatů nebo multifunkčních terminálů 

schopných zajistit veškeré výdejní, platební a informační funkce i online služby. 

▪Realizace: Liberec (od 20.8. 2014),  Brno (od 15.9. 2014)

Odbavovací jednotky ve vozidlech a na zastávkách

▪ Validátory a palubní počítače

▪ Akceptace bezkontaktních platebních karet a čipových (dopravních) karet

▪ Dotykový displej pro volbu jízdenek

Máme unikátní univerzální typ platebního terminálu, který má minimalizované

rozměry a je vhodný pro zabudování a integraci s jinými systémy, např. právě s

validátorem.
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Vybavení systému – ověření jízdenek – revizorská 
zařízení

Řešení revizorského zařízení:

 Přenosný platební terminál (mPOS) + Mobilní telefon

 Lze realizovat i pomocí validátoru či palubního počítače

 Přenosné multifukční zařízení 

NEBO NEBO+
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YOUTRANSACTOR – Snadná kontrola

Přenosné multifukční zařízení – YOUTRANSACTOR - Zajištění kontroly všech variant jízdenek
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„Happy inspector“

„Welcome on board“
Happy inspector using SK100 during the morning 
at Gare du Nord (Paris - SNCF).
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Liberec – první řešení v České republice 

Liberec

▪ Pilotní provoz od 20.9. 2014

▪ Komerční provoz od 1.11.2014

▪ Od léta 2016 všechny tramvajové linky vč. linky do 

Jablonce 

▪Od léta 2017 nové revizorské zařízení SK100
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Plzeň – reference pro další projekty MHD

▪ 20.4. 2015 zahájena instalace, 16.6. 2015 oficiální spuštění

▪ Všechny prostředky MHD

▪ 400 bezkontaktních terminálů a 150tis. transakcí měsíčně

▪ Tarifní jádro pro variabilní jízdné a časové kupony
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Příměstské autobusy – propojujeme město a kraj

Propojujeme města a kraj, přinášíme navíc…

▪ zjednodušení a zrychlení odbavení cestujících

▪ řešení vyhovující potřebám dopravce

▪Prvním řešení byla meziměstská linka Praha – Kutná Hora spuštěna v roce 2015

▪Nyní máme spuštěno více než 10 dalších meziměstských linek na více než 150 

autobusech

▪BUS Line, Autobusy Karlovy Vary, Anexia, TRADO-MAD, další linky v přípravě

▪Zapojujeme i vlakovou meziměstskou dopravu – ČD, GW Regio Train (linka Plzeň-Most)

381
Příměstská linka 

Při placení kartou:

• větší bezpečnost

• rychlejší odbavení

• bez starostí se sháněním drobných

• nižší náklady na manipulaci s 
hotovostí
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Ostrava – další možnosti služby odbavení cestujících

▪ 2 700 validátorů s platební funkcí pro nákup jízdenek
bankovními i dopravními kartami

▪ pouze elektronické jízdní doklady – BEZ TISKU

▪ variabilní jízdné

▪ check-in / check-out funkcionality

▪ Více než 120 tis. jízdních dokladů měsíčně
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Statistiky – domácí a zahraniční cestující

57%
43%

Praha – linky 18 a 22

Domácí

Zahraniční

99%

1%

Plzeň – celá MHD

• V měsíci srpnu 2016 dosáhl 
podíl zahraničních cestujících 
58%

• Znatelný vliv prázdnin a 
vánočního období

• Minimální rozdíly v jednotlivých 
měsících

• Vliv prázdnin a vánočního 
období na úrovni statistické 
chyby
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Statistiky – země původu cestujících - Plzeň

Pouze za období listopad 2016
• 25 unikátních zemí  
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Statistiky – země původu cestujících - Praha

Za období pilotního provozu na linkách 18 a 22
• 59 unikátních zemí



▪Děkuji za pozornost

Jan Kubíček

jakubicek@csob.cz

+420 606 666 059 

www.csob.cz


