
 

     1                                                                        PE 513.551  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné souvislosti  

Toto informační sdělení vychází z projektu oddělení STOA, který se týká integrovaného elektronického 

vystavování jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu ve městech a v turistických oblastech a který byl 

realizován v období od ledna do června 2013. Zabývá se rozvojem systémů integrovaného vydávání 

elektronických jízdenek, dostupnými technologickými možnostmi a nejvýznamnějšími zainteresovanými 

subjekty a jejich rolemi a zájmy. Integrované vydávání jízdenek je součástí agendy dopravní politiky EU již 

více než deset let. Zastřešující myšlenkou multimodálního systému vydávání jízdenek je umožnit sloučení 

všech druhů dopravy v rámci jediné jízdenky. Cílem takových systémů je vytvořit co nejjednodušší a 

nejatraktivnější systém vydávání jízdenek a usnadnit tak kombinování různých druhů dopravy a přestupy 

mezi nimi. Řada různých zainteresovaných subjektů (především veřejných dopravních podniků) se již mnoho 

let snaží o nahrazení papírových jízdenek elektronickými nosiči a většina zemí v Evropě systémy 

elektronického vydávání jízdenek zavedla, anebo se k jejich zavedení chystá – přinejmenším v hlavních 

městech. Jakkoli ale existují určité pilotní projekty, v širším měřítku se v Evropě elektronické vydávání 

jízdenek nepodařilo dosud zavést a přeshraniční aplikace jsou výjimkou. Většina systémů funguje pouze na 

relativně malém území (na místní či regionální úrovni) a nezahrnuje nutně všechny druhy dopravy. Pouze 

nevelký počet těchto systémů umožňuje i jiné, s dopravou nesouvisející možnosti plateb. Systémy jsou 

v zásadě schopné kooperovat, v současné době však k žádným přímým interakcím mezi nimi nedochází a 

není ani zajištěno vzájemné uznávání transakcí. Ačkoli technologie umožňující vyhovět multifunkčním 

požadavkům jsou již dostupné a připravené, integrované systémy často nedostanou do realizační fáze. 

Zavádění integrovaného systému elektronického vydávání jízdenek je složitý proces, který vyžaduje 

synchronizovaný postup rozličných aktérů. Vedle technologických vlastností hrají rozhodující roli také právní 

a hospodářské aspekty. Výsledky projektu jsou založeny na interním výzkumu, v jehož rámci byla provedeny 

analýzy stávajících a nově vznikajících systémů elektronického vydávání jízdenek a přezkoumány příslušné 

zprávy, studie a průzkumy. 

Co je integrované elektronické vydávání jízdenek? 

Integrovaným vydáváním jízdenek se rozumí možnost kombinovat v rámci jediného nosiče přepravních 

dokladů všechny druhy dopravy. To obvykle předpokládá, že struktury tvorby cen a informace jsou mezi 

jednotlivými provozovateli veřejné dopravy ve vzájemné korelaci a platí pro všechny druhy dopravy v daném 

regionu. Elektronické jízdenky obsahují informace uložené v elektronickém formátu a umožňují využívat více 

služeb. Hlavní přínos pro zákazníky spočívá v tom, že více provozovatelů spolupracuje a poskytuje své 

produkty v rámci jedné karty. Může mezi ně patřit i snadný přístup k informacím o jízdních řádech a sazbách. 

Pro společnosti jsou systémy elektronického vydávání jízdenek přínosné tím, že automatizují finanční 

transakce a umožňují tak zabezpečení příjmů; shromažďované údaje navíc přinášejí přesné informace 

o dopravních tocích, kterých lze využít pro účely plánování. Dlouhodobým záměr je vytvořit systém, který ze 

strany cestujících nevyžaduje žádné úkony. Dnešní systémy vstupní a výstupní registrace od zákazníků 

vyžadují, aby svou elektronickou jízdenku při vstupu do dopravního prostředku přidrželi před čtecím 

zařízením a totéž pak učinili i při výstupu z dopravního prostředku. Tzv. systémy automatické registrace 

vstupu a výstupu už od cestujících nevyžadují, aby se sami aktivně registrovali na nástupních místech, 

protože systém automaticky zjistí a přímo ve vozu zaznamená přítomnost inteligentní karty (či jiného nosiče 

jízdních dokladů). Jízdné přitom tento systém spočítá automaticky; stále větší počet systémů nabízí tzv. 

nejlepší cenové možnosti, které závisejí na délce jízdy, počtu předchozích jízd či na platných slevách.  
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Jaké technologické možnosti jsou dnes dostupné?  

Existují v podstatně dvě podoby nosičů umožňujících elektronické vydávání jízdenek:  

 Inteligentní karty představují nejběžnější technologii elektronického vydávání vstupních dokladů, a to 

nejen v dopravě. Mikročip, který je v nich zabudován, umožňuje ukládání, zpracování a bezpečné 

zapisování údajů v chráněném prostředí. Na této kartě mohou být uloženy osobní údaje držitelů 

karty, jakož i další služby a aplikace, zpravidla za pomoci čipů využívajících technologii identifikace 

na základě rádiové frekvence (RFID) nebo komunikace na krátkou vzdálenost (NFC). Komunikace 

inteligentní karty se čtecím zařízením je buď dotyková, nebo bezdotyková.  

 Vystavování přepravních dokladů pomocí mobilního telefonu je služba, která cestujícím umožňuje 

přijímat pomocí jejich mobilního zařízení textový nebo grafický obsah. Subjekt vydávající tyto 

jízdenky a provozovatel veřejné dopravy by mohli využívat výhody nižších výrobních a distribučních 

nákladů. Ve srovnání s technologií inteligentních karet by mohly být počáteční investice do 

infrastruktury potřebné pro elektronické vydávání jízdenek nižší, protože mobilní telefon funguje jako 

automat na jízdenky. K přenosu dat je využíváno již existující infrastruktury telekomunikačních 

operátorů.  

Čím jsou jednotliví aktéři motivováni k účasti na vývoji systému elektronického vydávání 

jízdenek? 

Zavádění integrovaného systému elektronického vydávání jízdenek je složitý proces. Prostředí integrovaného 

vydávání jízdenek zahrnuje různé aktéry, z nichž každý má odlišnou roli a každý při svém rozhodování 

o tom, zda se do tohoto procesu zapojí či nikoli, nachází určité motivující a demotivující faktory. Zúčastněné 

strany se musejí dohodnout na technických specifikacích (např. na slučitelnosti programového a technického 

vybavení, způsobu datové správy) a na institucionálních a správních otázkách (např. na stanovení hlavní 

instituce, modelů rozdělování výnosů). Přesná podoba systému i zúčastněné strany zapojené do jeho 

fungování se samozřejmě liší v závislosti na politických a ekonomických okolnostech a konkrétních 

podmínkách, v nichž je systém zaváděn.  

Partnerství v rámci hodnotového řetězce integrovaného vydávání jízdenek 

 

Nejvýznamnější aktéry lze rozdělit do následujících kategorií:  

Provozovatelé veřejné dopravy 

 

Možná role: Nabízejí dobře zavedený tržní segment (stávajícím nebo novým cestujícím, 

které přitáhne nové medium); poskytují informace o sazbách a cenách. 

Možný přínos: Za předpokladu vyššího počtu cestujících vyšší výnosy; rychlejší 

odbavení cestujících; snížení provozních nákladů; snížení transakčních nákladů; získání 

přesných údajů o cestujících. 
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Odvětví cestovního ruchu 

 

Možná role: Evropská města mohou jako významné turistické destinace a jako významná 

střediska zábavy nabízet dobře zavedený tržní segment. 

Možný přínos: Inovativní možnosti uvádění produktů na trh a propagace jejich značky; 

získání přesných údajů o chování turistů; další možnosti (např. průvodcovské služby 

poskytované prostřednictvím inteligentních telefonů, služby poskytované v místě). 

Telekomunikační operátoři 

 

Možná role: Poskytovat přístup k mobilním zařízením zákazníků; vyvíjení aplikací 

využívajících technologii NFC.  

Možný přínos: Nové služby poskytované díky technologii NFC mohou přitáhnout a 

udržet zákazníky; možnost účtování dalších poplatků za transakce GSM/UMTS. 

Poskytovatelé finančních služeb 

 

Možná role: Mohou vyvíjet interoperabilní aplikační software; umožňovat přístup 

k technické pomoci a odborným informacím; vydávat a propagovat karty.  

Možný přínos: Prosazování všeobecného přijímání elektronických plateb; nahrazení 

drobných hotovostních transakcí a snižování nákladů spojených s používáním hotovosti;  

možnost nových druhů transakcí. 

Orgány státní správy a jiné správní orgány 

 

Možná role: Mohou zajišťovat strategické vedení (např. poskytovat pobídky, motivovat 

k používání norem); podporovat zprovoznění systému (např. prostřednictvím 

doplňujícího financování); podílet se na integrování stávajících systémů a na koordinaci 

zúčastněných stran. 

Možný přínos: Za předpokladu zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě snížení 

přetíženosti v oblasti automobilové dopravy a omezení emisí z výfukových plynů; 

vytváření identity společenství. 

Stávající a potenciální koncoví uživatelé 

 

Možná role: Mohou nakupovat produkt podle vlastních preferencí a ochoty k účasti. 

Možný přínos: Snadnější používání, pružnější volba různých druhů dopravy a jejich 

snadnější změna; úspora času a peněz. 

Co je známo o přínosech pro koncové uživatele? 

Atraktivita veřejné dopravy se zvyšuje se snadností jejího používání. V některých studiích, průzkumech a 

zprávách se poukazuje na to, že integrované systémy elektronického vydávání jízdenek mají „latentní“ 

veřejnou podporu. Často ovšem nebývá jasně řečeno, kdo je míněn koncovým uživatelem (pravidelní 

uživatelé veřejné dopravy, řidiči osobních automobilů atd.). Nejzřetelnějším znakem „koncových uživatelů“ je 

to, že netvoří žádnou homogenní sociální kategorii. Dopravní chování závisí na individuálních účelech jízd 

(např. dojíždění, volný čas, obchodní cesta), na jejich četnosti (např. denně, pravidelně, příležitostně), na 

cestovních vzdálenostech a na místech určení (např. venkovská nebo metropolitní oblast). Rozhodující roli 

v dopravním chování navíc hrají zvyky, postoje a preference, které do značné míry závisejí na individuálním 

kontextu. Zatímco například snadná použitelnost a čistota veřejné dopravy se zdá mít velký vliv na to, jak 

jsou s veřejnou dopravou spokojení turisté, lidé, kteří dojíždějí (zvláště pak řidiči osobních automobilů), 

vyžadují efektivitu, spolehlivost a přístupnost. Tyto vlastnosti služeb jsou důležitým předpokladem přesunu 
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na jiný druh dopravy. Některé, nikoli ovšem všechny tyto vlastnosti jsou schopny zajistit přímo samy 

integrované systémy elektronického vydávání jízdenek. Míra přijetí určité technologie ovšem závisí nejen na 

její dostupnosti a spolehlivosti, ale také na činitelích, které mohou být v různých zemích a regionech různé. 

Mají-li se inovace dočkat přijetí, musejí dobře zapadnout do určitých sociálních kontextů. Mezi tyto kontexty 

patří ekonomické, sociální a kulturní faktory a rovněž i různý životní styl a různá dobová mentalita.  

Bezpečnost údajů 

Používání veřejné dopravy vyžaduje značnou obeznámenost s jejím vnitřním fungováním, např. znalost sazeb 

jízdného a dostupných typů jízdenek. Automatická kalkulace ceny by mohla osvobodit potenciální zákazníky 

od nesnadného rozhodování o tom, jaký přepravní doklad si mají koupit. Aby však mohli využívat výhod 

spojených s touto službou, musí uživatelé sdělit své osobní údaje, například o svém věku, pohlaví, četnosti 

cestování a o svých cestovních preferencích, a to často aniž by měli jasnou představu o tom, komu tyto 

informace sdělují. Shromažďování osobních údajů je předmětem značných sporů. Na jedné straně však 

mohou být zaznamenané údaje velmi užitečné pro provozovatele. Údaje mohou být využity pro účely 

dlouhodobého strategického plánování, taktického plánování a provozního plánování. Na straně druhé 

vyvolává shromažďování údajů značné obavy týkající se ochrany soukromí, protože multiaplikační jízdenky 

umožňují získat přesnou představu o tom, jakým způsobem dotyčná osoba vydává prostředky, a přesně 

analyzovat cestovní záměry jednotlivých lidí. Není jasné, jak na technologie umožňující sledování budou 

reagovat potenciální uživatelé a zda tyto technologie nebudou představovat překážku zavádění těchto 

systémů.  

Politický závěr  

Zkušenosti s integrovanými systémy elektronického vydávání jízdenek svědčí o tom, že zavedení těchto 

systémů je velmi pracné, protože velký počet zúčastněných stran se musí dohodnout na normách, celkovém 

účelu a jednotlivých podmínkách, na rozhraních, koncepcích a sdílení výnosů. Při větším počtu aktérů je to 

obtížný úkol. Každý z těchto zainteresovaných subjektů má odlišnou roli a každý při svém rozhodování 

o tom, zda se do tohoto procesu zapojí či nikoli, nachází určité motivující a demotivující faktory. Pro úspěšné 

zavedení má zásadní význam podchycení těchto očekávání, preferencí a priorit a pochopení těchto různých 

zájmů a možných vzájemných vztahů. Ke strukturování a zvládání těchto očekávání by mohlo přispět 

vypracování společných vizí; k přijetí kolektivní dohody o tom, jaká mají být přijata opatření, by mohly 

napomoci plány konkrétního postupu. Navíc jsou také v různých městech a regionech pro zavádění systémů 

různé podmínky. Výchozí geografické, socioekonomické a technologické předpoklady nemusí být nutně 

přenositelné z jednoho případu na druhý. Univerzální řešení se nezdá být žádoucí ani uskutečnitelné. Naopak 

je třeba vytvořit uživatelské rozhraní, které bude slučitelné s jinými aplikacemi, které však bude zároveň 

zohledňovat místní kontexty a různost podmínek. Obzvláště důležitá je dále poptávka uživatelů. Jelikož 

uživatelé netvoří homogenní skupinu lidí, měly by být vyvinuty produkty, které budou odpovídat potřebám 

určitých cílových skupin. O potenciálních koncových uživatelích, o vývoji a žádoucí podobě vzorců dopravy a 

o tom, jak nejlépe začlenit určitý systém vydávání jízdenek do života uživatelů, není mnoho známo. Před 

zavedením určitého systému vydávání jízek by mělo být vyhodnoceno, zda si uživatelé přejí nějakou změnu a 

popřípadě jak by tato změna měla vypadat.  Je zapotřebí více zkoumat účinky integrovaných systémů 

vydávání jízdenek na přechod na jiné druhy dopravy. Elektronické vydávání jízdenek je jen jednou stránkou 

kvalitní veřejné dopravy, v úvahu je třeba brát i její další vlastnosti.  
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