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Národní standard
pro systémy elektronického odbavení 
cestujících ve veřejné dopravě
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Přínosy ITS

ITS

Bezpečný, efektivní, ekonomický,
udržitelný a ekologický dopravní systém

Multimodální integrace
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Makro funkce dopravní telematiky

Elektronické poplatky Electronic payments

Řízení záchranných služeb Rescue services

Řízení dopravy Traffic management

Řízení veřejné dopravy Public transport 

management

Inteligentní vozidlo Intelligent vehicle

Plánování tras, Journey planning &

informace pro řidiče a cestující information provision

Řízení vozidlového parku, Fleet and freight

přepravy management

Vymáhání pravidel Enforcement systems
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Interoperabilita,

klíč úspěchu ITS v Evropě

„Schopnost“ výměny dat potřebných, např. k efektivnímu 
řízení dopravy nebo pro elektronické poplatky, v otevřeném
a standardizovaném formátu. 

Právně závazné 
směrnice

Funkční 
specifikace

Technické 
standardy
ISO a CEN 
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Manifest rozvoje ITS do roku 2020

Zadávání zakázek na dopravní telematiku

Strategie udržitelného financování silniční infrastruktury

Interoperabilita elektronických odbavovacích systémů
(EOC) pro cestující ve veřejné dopravě

Doporučení Základních technických parametrů EOC

Potřeba strategického plánu ITS

Dopravní data

Poziční dokumenty SDT
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Interoperabilita elektronických 
odbavovacích systémů pro 
cestující ve veřejné dopravě

• Představen všem relevantním 
institucionálním jednotkám

• Vytvořeny dočasné ZTP EOC

• Mimo SDT beze zbytku 
podpořen Svazem dopravy, 
ČAOVD, AKČR (14.1.2011)

• Akceptován MD ČR (28.3.2011)

• Doporučení dalšího postupu
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Cíl: reagovat na základní uživatelské 
požadavky

• Cestování s jednou kartou ve 
veřejné dopravě v ČR

• Sdílení standardizovaných 
technických nosičů

• Sdílení standardizovaných 
aplikací

• Používání jednotného formátu 
zápisu dat

• Nutno rozpracovat koncept 
interoperability =

• Národní standard EOC
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Zákonem č. 194/2010 Sb. „O veřejných službách v přepravě 
cestujících“ a nařízením vlády č. 295/2010 Sb. „O stanovení 
požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti 
elektronických systémů plateb a odbavení cestujících“ 
Objednatelům (subjektům dle definice zákonem č. 194/2010 
Sb.)

ukládána povinnost dbát o jednotnost způsobu 
odbavení cestujících v obsluhovaném území. 

Je vhodné přidržet se platných technických norem, např. EN 
ISO 24014. Nelze vše implementovat najednou – jedná se o 
postupný proces.

Výchozí situace
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Na bázi evropských zkušeností, platných norem ISO:

1. vytvořit a aktualizovat písemný popis standardu,

2. následně určit poradní, dohledový, certifikační orgán(y) pro 

všechny  subjekty nakupující nebo provozujících systémy EOC,

3. později také implementovat a provozovat společné technologické 

komponenty

Co zahrnuje standardizace EOC?

Vytvořit, schválit, používat, dodržovat a aktualizovat 

jednotná  organizační a technická opatření v EOC.
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a) jednotné technické, organizační a procesní specifikace

popisující způsob interakce / komunikace vzájemně 

nekompatibilních systémů EOC = Standard EOC,

b) metodika pro dlouhodobě udržitelný rozvoj Standardu EOC,

c) koncept, technické a funkční vlastnosti společných 

technologických komponent, které vzájemnou

interoperabilitu existujících a budoucích systémů EOC zajistí,

d) postupy a metodiku pro laboratorní ověření parametrů

datových struktur, TND (např. bezkontaktních čipových karet) a 

zařízení systémů EOC za účelem jejich zkoušení a certifikace.

Obsah písemného popisu standardu EOC
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1. Vytvoření organizační struktury a řídící komise,

2. Vytvoření pracovní skupiny realizátorů standardu,

3. Tvorba prvotní verze standardu pověřeným subjektem 

4. Dlouhodobý rozvoj a aktualizace standardu,

Vznik standardu EOC

Objednatelé

(ČAOVD, 
Asociace krajů, 
Asociace měst 
a obcí, MD ČR)

Dopravci

(Svaz 
dopravy, SDP 

ČR, ČD)

Dodavatelé 
technologií

(SDT)

Řídící komise

Tvorba 
standardu

(ČVUT, 
pracovní 
skupina 
SDT)

Certifika
ce

(Laboratoř
ČVUT)
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Shoda na potřebě vypracovat standard EOC

Podpořit používání a dodržování ZTP EOC

Spoluzaložit a aktivně participovat na činnosti 

standardizační skupiny EOC

Závěr jednání z 28.3.2011:

SDT, SD, ČAOVD, SDP, ČVUT, AKČR a MD:
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OIS = Informační a odbavovací systémy

= EOC + další ICT ve vozidle veřejné dopravy

ČAOVD a SDT navrhují zkušenosti z přípravy standardizace využít 
také pro standardizaci dalšího ICT ve vozidle

Evoluce standardizace: EOC - > OIS

Objednatelé

(ČAOVD, 
Asociace krajů, 
Asociace měst 
a obcí, MD ČR)

Dopravci

(Svaz 
dopravy, SDP 

ČR, ČD)

Dodavatelé 
technologií

(SDT)

Řídící komise

Tvorba 
standardu

(ČVUT, 
pracovní 
skupina 
SDT)

Certifika
ce

(Laboratoř
ČVUT)
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Vize standardizace OIS ve veř. dopravě

Elektronické poplatky Electronic payments

Řízení záchranných služeb Rescue services

Řízení dopravy Traffic management

Řízení veřejné dopravy Public transport 

management

Inteligentní vozidlo Intelligent vehicle

Plánování tras, Journey planning &

informace pro řidiče a cestující information provision

Řízení vozidlového parku, Fleet and freight

přepravy management

Vymáhání pravidel Enforcement systems
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Děkuji za pozornost

http://www.sdt.cz/

