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PROJEKT SDT

Vznik projektu: 
1) Závěry konference platby v dopravě

(únor 2007)
2) Diskuse se členy SDT a s MD 

(v průběhu roku 2007) 

Stanovení obsahu:
• Shrnutí stávající situace v ČR
• Popis situace v zemích EU
• Priority řešení situace
• Možnosti řešení situace

 



PROJEKT SDT

Časový rámec projektu: 
Listopad 2007 – Únor 2008

Průběžná činnost: 
průběžná jednání pracovní skupiny, průběžná jednání s 

objednateli veřejné dopravy, kompletace výstupních 
dokumentů, dotazníkový průzkum

Výstupy:
Průběžně zpracovávané materiály
Kompletace výstupního materiálu (únor 2008)
Hledání shody pro formování závěrů
Hledání shody pro případné pokračování společných aktivit 

v pracovní skupině



HLAVNÍ PRIORITY ŘEŠENÍ

č. Priority

1 Zvýšení komfortu pro cestujícího ve veřejné dopravě a zvýšení
atraktivity veřejné dopravy

2 Dosažení interoperability kartových systémů sloužících k 
platbám a odbavení cestujících (tvorba JKS)

3 Získání možnosti vytěžitelnosti dat systému pro evidenci 
dopravních výkonů a statistický sběr dat

4 Úspora nákladů na zpracování transakcí (přechod 
k centralistickému a levnějšímu řešení) 



ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

VDV (Spolková republika Německo)

ITSO (Velká Británie)

STIF (Francie)

TLS (Nizozemí)



PLATNÉ NORMY

Norma EN ISO 24014‐1 IFMS Architecture
(IFMS = Interoperable Fare Management System)

Obsahuje všechny funkce obsažené v dopravních procesech jako:

• management aplikací (organizace aplikací na kartě),

• management produktů (organizace nahrávání produktů elektronických 
jízdenek do jednotlivých aplikací),

• bezpečnostní management (řízení a dohled nad bezpečností systému),

• certifikace, registrace, identifikace. (evidence partnerských subjektů, 
přidělení a dohled nad plněním úloh).



ROLE SUBJEKTŮ
Role Funkční náplň

Vlastník aplikace
Subjekt organizující službu v rámci dané aplikace, odpovídá za správný chod systému a 
služeb v rámci konkrétní aplikace (např. organizátor IDS, nebo operátor, který vytvoří
aplikaci jednotné elektronické jízdenky)

Vlastník produktu
Subjekt organizující službu cestujícímu, odpovídá za prodej a realizaci služby (např. 
dopravce, který prodá elektronickou jízdenku a nahraje ji na kartu)

Centrální prvek

Subjekt odpovídající za správnost zpracování, integritu dat, důvěrnost, atd.

Subjekt zodpovídá za:

•Centrální evidenci karet a aplikací,

•Centrální evidenci registrovaných akceptačních zařízení,

•Centrální klíčové hospodářství,

•Centrální evidenci zakázaných karet.

Prodejce aplikací
Subjekt prodávající karty (např. dopravce), na kartách mohou být aplikace výhradně pro 
daného dopravce, nebo i pro dopravce další (tj. karta může být účelově zaměřena jen pro 
používání v železniční síti).

Prodejce produktu
Subjekt prodávající elektronické jízdenky (např. dopravce, nebo jiný předprodej jízdenek), 
odpovídá za správné nahrání elektronické jízdenky na kartu. 

Bezpečnostní manager
Subjekt auditující, nebo aktivně realizující bezpečnost systému, odpovídá za odolnost 
systému proti chybám, napadení, v případě napadení zodpovídá za řešení stavu.

Registrátor
Subjekt dozorující evidenci karet, akceptačních zařízení. Odpovídá za shodu evidovaných 
zařízení se standardem systému.



ARCHITEKTURA SYSTÉMU



DOPORUČENÍ K REALIZACI

Na základě analýzy zahraničních projektů a platných 
norem, je nutné postupovat následujícími kroky:

1.Definování standardu,

2.Určení registrátora, bezpečnostního managera,

3.Vznik centrálního systému,

4.Obchodní definování aplikací,

5.Vznik operátorů a jejich produktů,

6.Možnost vzniku nových služeb.



STANDARD

Obsahem standardu musí být funkční (dopravně) a 
technická (telematická) specifikace:
•elektronické peněženky,
•dopravní aplikace: časová/síťová jízdenky, 
•řešení jednotlivého jízdného.

Úrovně standardu:
1.rámcový standard (architektura, role, procesní analýza, 
bezpečnostní koncept),
2.minimální technické podmínky (funkce subsystémů, 
rozhraní, datové struktury medií),

Otevřenost standardu



CENTRÁLNÍ SYSTÉM

V každém jednotném kartovém systému musí, pro zachování konzistence 
systému, existovat nejvyšší centrální prvek, který bude pro všechny regionální
systémy zajišťovat následující funkce:
•Centrální evidence karet a aplikací,
•Centrální evidence registrovaných akceptačních zařízení,
•Centrální klíčové hospodářství,
•Centrální evidence zakázaných karet.

Organizační opatření na straně správy:
•Centrální bezpečnostní manager, registrátor,
•Lokální bezpečnostní manageři, správci aplikací/produktů
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CENTRÁLNÍ SYSTÉM
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PRŮZKUM NÁZORŮ ODBORNÉ
VEŘEJNOSTI

Existuje ve vaší oblasti zájem o interoperabilitu 
kartových systémů uvnitř oblasti?

Ano
93,62%

Ne
4,26%

neuvedlo
2,13%

 Existuje ve vaší oblasti zájem o interoperabilitu 
kartového systému vůči systému ČD?

Ano
91,49%

Ne
6,38%

neuvedlo
2,13%

Celkem 47 respondentů, nejvíce respondentů zastupovalo městské úřady (46,8%), dále krajské úřady (21,3%), organizátory 
IDS (10,6%), ostatní (21,3%).



PRŮZKUM NÁZORŮ ODBORNÉ
VEŘEJNOSTI

 Existuje ve vaší oblasti zájem o interoperabilitu 
kartových systémů vůči dalším oblastem?

neuvedlo
2,13%Ne

10,64%

Ano
87,23%

15. Kdo by měl standardy kartových systémů definovat?

Jiný subjekt
9,09%

Krajské úřady 
(objednatelé)

36,36% Ministerstvo 
dopravy ČR

54,55%

Celkem 47 respondentů, nejvíce respondentů zastupovalo městské úřady (46,8%), dále krajské úřady (21,3%), organizátory 
IDS (10,6%), ostatní (21,3%).



Děkuji za pozornost

Jiri.Matejec@seznam.cz
www.sdt.cz


