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Proč ješt ě neplatíme kartami v autobusech?

1. Bezkontaktní bankovní karty tu doposud nebyly...
Kontaktní karty se v dopravě nedají použít
Kartové společnosti musely vyvinout bezkontaktní standardy a normy
Musely přesvědčit banky a dodavatele
Banky začaly karty vydávat postupně s různým tempem v různých zemích a regionech

2. Nebylo jasné, jak bankovní karty v doprav ě použít...
Transakční postupy pro maloobchod v dopravě často nefungují
Není čas na on-line autorizaci při nástupu do vozidla či průchodu turniketem
Odbavovací systém nedokáže často určit částku jízdného při nástupu 
Není možné zadávat PIN

3. Dopraváci si našli svoje metody...
Doprava zavedla dopravní karty na off-line distribuované architektuře
Jízdenky či hotovost jsou uloženy přímo na kartách, není třeba on-line autorizace
Mnoho dodavatelů, systémů, výrobců, instalací a vizí “městských karet”
Nové technologie přinesly SMS jízdenky, QR kódy a mobilní peněženky
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1. Bezkontaktn í bankovn í karty v ČR dnes

Počty
– Probíhá konverze bankovních karet na bezkontaktní technologii
– ČR 06/2014: 10,6mil karet celkem, z toho 5mil bezkontaktních  (12/2013: 3,5mil)
– Již nyní jsou bankovní karty perspektivním médiem Zdroj: www.bankovnikarty.cz

Motivace bank
– Banky mají zájem rozšířit služby ve veřejné správě a dopravě
– Objemy ve veřejné dopravě nejsou hlavní motivací
– Pokud budou cestující používat kartu v dopravě, budou ji více používat i jinde

Zkušenosti držitel ů
– ČR je vedoucí zemí ve frekvenci použití bezkontaktních karet
– “Nové” platební metody jsou často používány (SMS jízdenky, bezkontaktní karty)
– Pohodlí je přidanou hodnotou

Technologie
Bankovní karty pracují v centralizované architektuře
Pokrytí datovými sítěmi pokročilo
Bankovní karta je nepřenosný bezpečný identifikátor k informacím uloženým centrálně
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2. Problém: Odlišnosti b ěžných a dopravních transakcí

Obchodní síť Veřejná doprava

Částka nákupu je známa předem Jízdné se může lišit podle délky cesty

Občas je třeba zadat PIN Terminály nemají PIN klávesnici

Terminál je aktivován obsluhou Často bez obsluhy

Transakce je autorizována před nákupem Není možné zdržet cestující při odbavení

Známá rizika pro vydavatele/obchodníka Nová rizika pro vydavatele/obchodníka

Terminál je zpravidla připojen on-line Terminály nejsou schopny on-line v reálném čase
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2. Řešení: Režimy placení bankovními kartami v doprav ě

Prodejní režim
– Již dnes v automatech a na přepážkách
– K nákupu jízdenek – jednorázových i kupónů
– Bude pokračovat i nadále

Režim dokladu 
– K náhradě průkazek a předplatních jízdenek
– Karta jako identifikátor k databázi kupónů a průkazek
– Databáze je centrální, ale sdílena v terminálech

Režim pružného jízdného check-in/check-out
– K náhradě jednorázových jízdenek
– Cestující přikládá kartu při nástupu či nástupu/výstupu
– Jízdné je vypočteno na konci dne a zúčtováno najednou
– Papírové jízdenky nejsou potřeba

Režim pružného jízdného jednotlivé jízdenky
– K náhradě jednorázových jízdenek
– Cestující nakupuje jízdenky v elektronické podobě
– Jízdné je sečteno na konci dne a zúčtováno najednou
– Papírové jízdenky nejsou potřeba

Režim jednorázového jízdného
– Pro speciální a mimotarifní jízdenky
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3. Co bankovní karty mají a dopravní ne? 

Banky karty už vydávají a vydávat budou
– Banky už bezkontaktní karty vydávají pro použití v obchodech, bankomatech, on-line...
– Veřejná doprava je pouze další segment; dopravci tyto karty nemusí vydávat
– Bankovní karty už jsou v dopravě používány on-line, na přepážkách, v automatech

Bankovní karty následují technologii
– Platební nálepky, PayPal, NFC, HCE, Apple Pay, Google Wallet...
– Veřejná doprava může využít tento vývoj bez dalších nákladů

Zákonná ochrana platebních karet
– (Ne)úhrada jízdného je kvalifikována jako soukromoprávní vztah podle § 2550 an. NOZ
– Zneužití platební karty je trestným činem (§ 234 trestního zákoníku)

Bankovní karty řeší transak ční riziko dopravc ů
– Bankovní karty fungují v centralizované architektuře, která je závislá na datovém připojení
– Současná úroveň mobilní infrastruktury nezaručuje 100% připojení
– Platební systém veřejné dopravy v centralizované architektuře vykazuje transakční riziko
– Bankovní karty zaru čují dopravc ům proplacení první jízdy kartou ve ve řejné doprav ě
– Riziko je přeneseno z dopravce na banku – vydavatele karty

⇒ Bankovní karty řeší technologický problém finan ční službou
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4. Dopady architektury na budoucí použití

Dopravní karty v distribuované architektu ře
Uložené prostředky v elektronické peněžence, jízdenky, příznak slevy, kupóny ad. jsou uloženy na kartě
Funkce se odehrávají výhradně mezi kartou a terminálem
Bez terminálu není přístup k informacím na kartě možný

⇒ On-line funkce jsou možné pouze se zpožděním
⇒ Dopravní karty nejsou slučitelné s centralizovanými systémy 

(mobilní peněženky, SMS jízdenky, on-line platby...)

Bankovní karty v centralizované architektu ře
Bankovní karta je pouze bezpečný nepřenosný identifikátor
Na bankovní kartě nejsou jízdní doklady ani uložené prostředky
Všechny dopravní informace jsou uloženy centrálně v zázemí
Související transakční riziko je přeneseno na banku vydavatele

⇒ On-line funkce jsou jednoduše realizovány v zázemí
⇒ Bankovní karty jsou slučitelné s centralizovanými systémy

(mobilní peněženky, SMS jízdenky, on-line platby...) 

⇒ Čím větší roli budou v našem život ě hrát mobilní technologie, 
tím důležitější budou platební systémy v centralizované architektu ře
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Lekce 1: Oyster, Transport for London

Souhrnn ě:
Provozován od r. 2003
Autobusy, metro, tramvaje, DLR, London Overground, železnice na území Londýna (11 společností), River Bus, lanovka
Celkem vydáno přes 45mil. karet, z toho 18mil. aktivně používáno (vč. 1.5mil. slevových průkazek)
Distribuce: Stanice metra, London Overground a některé železniční; městské turistické kanceláře; přes 4000 obchodů
Časové jízdenky jsou denní, 7-denní, měsíční a roční. Měsíční a roční jsou registrovány.
Slevové průkazky (concessionary cards) jsou personalizovány.

Zdroj: Transport for London, www.tfl.gov.uk, 11/2013

Přínosy
– Rychlý průchod branami – zvýšení bezpečnosti a kapacity 
– Rychlý nástup do autobusu – motivátor pro použití hromadné dopravy
– Snížení černých jízd 
– Unikátní tarifní funkce např. denní omezení jízdného (capping)
– Přidané funkce (automatické dobíjení z debetní karty, zobrazení historie jízd na webu TfL)

Nevýhody
– Drahý provoz
– Potřeba udržovat přepážky a nabíjecí zařízení pro elektronickou peněženku
– Chyby při provozu, změnách tarifu a integraci
– Data jsou na kartě – problematické on-line funkce
– Občasní cestující musí sledovat stav elektronické peněženky
– Návštěvníci si musejí pořizovat Oyster
– Složitý proces pro vybití zůstatku a vrácení karty
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Budoucnost pro Oyster? Bankovní karty!

Před krokem 1
– Akceptace bankovních karet v předprodeji či při nabíjení el.peněženky
– Automaty, vázané karty k registrovaným Oyster, on-line

1: Pilot v autobusech
– Jednorázové jízdné £1.45, ale bez denního omezení jízdného
– Od 12/2012

2: Pružné jízdné v celé Oyster síti
– Pouze elektronická peněženka, ale včetně denního omezení jízdného
– Zatím bez časových jízdenek. 
– Od 09/2014

3: Časové jízdenky (Travelcards)
– Termín není stanoven

4: “Nový Oyster”
– Zvýhodněné průkazky
– Kartu bude zřejmě vydávat Transport for London s bankovní technologií
– Termín není stanoven

5: Technologie sou časného Oyster bude utlumena

současnost
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Možné vyu žití zahrani čních zku šeností? 

Londýn: Ekonomika?
1. Náhrada peněženky

2. Snížení počtu vydaných Oyster

3. Otevření pro nerezidenty

4. Zachování denních limitů

5. Průkazky a časové jízdenky

6. Jednotlivé jízdenky mimo Londýn

ČR: Služba ob čanům?
1. Průkazky a časové jízdenky

2. Snížení počtu vydaných karet

3. Jednotlivé jízdenky v regionu

4. Náhrada peněženky

5. Jednotlivé jízdenky mimo region

6. Otevření pro nerezidenty
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Časté otázky

Děti, studenti, senio ři, invalidé, bez bankovní karty
Potřeba nových karet pro dopravu
Příležitost pro vydavatele karet
Nové druhy karet pro retail trh

– Předplatní karty 
– Platební karty pro děti 
– Lekce 2: Bratislava: Karty pro děti od 6 let 

Nové služby pro veřejný sektor
– Krajská či městská karta s bankovní technologií, ale vlastním designem
– Lekce 3: Chicago: Funkce městské karty s následnou aktivací předplatní karty

Bezpečnost a ochrana osobních údaj ů

Prvky systému odpovídají bankovním požadavkům a příslušným certifikacím
Doporučena tokenizace čísel platebních karet v systémech dopravců
(dopravci neukládají ani neznají čísla platebních karet cestujících)
U většiny cestujících (plnocenné jízdné s kartou cestujícího)

– Dopravci vědí, kde karta cestovala, ale neví identitu držitele
– Banky znají držitele, ale neví, kde cestoval
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Shrnutí: P řínosy pro cestující a regiony

Přínosy pro cestující: 
– Mohou použít bankovní kartu, kterou již mají
– Nemusí stát fronty na jízdenky, kupóny či zařizovat tramvajenku
– Ušetří čas při odbavení ve vozidle a čekání na zastávce
– Nemusí sledovat stav elektronické peněženky
– Mohou využít nové tarify, slevy, akční nabídky
– Časové jízdenky mohou zakoupit on-line s okamžitou platností
– Své cesty zkontrolují na samoobslužném automatu, webu, tabletu či mobilním telefonu

Dopravci, regiony, objednatelé ve řejné dopravy
Poskytnou občanům moderní a pohodlnou službu
Nemusí vydávat a provozovat vlastní karty či registrovat cestující
Nemusí instalovat a provozovat síť nabíjecích a vybíjecích míst pro dopravní peněženky
Mohou rychle zavádět nové sazby a slevy
Ušetří čas při odbavení a tím i provozní náklady
Přenesou správu osobních údajů na banky
Vyhnou se privátním uzavřeným řešením a zjednoduší provádění veřejných zakázek
Umožní rozvoj integrovaných dopravních systémů
Ponechají organizátorům odpovědnost za tarif.
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Více informací: psbkvd.cz

Pracovní skupina pro použití bezkontaktních bankovních karet 
ve veřejné dopravě

Složení
Dopravní podniky (SDP i samostatně)
Organizátoři IDS
Systémy bankovních karet (MasterCard, Visa)

Cíle
Studie o možnostech použití bezkontaktních bankovních karet ve veřejné dopravě v ČR
(ke stažení na www.psbkvd.cz/cz/soubory) 
Výměna informací mezi bankovním sektorem a veřejnou dopravou
Doplňkové materiály, osvětová činnost

Koordinátor: 
Ing. Martin Procházka
martin.prochazka@ymail.com nebo info@psbkvd.cz
www.psbkvd.cz
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Diskuze

Děkuji za pozornost.
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