
Veřejnou dopravu ovládnou 
bezkontaktní platby 



Představení ČD - Telematiky

Přední poskytovatel velkoobchodních ICT služeb v ČR – 20 let na trhu

Vlastní 2. největší optická infrastruktura v ČR (více než 3 500 km)

Hospodářský výsledek 2014 – 1 435 mil., čistý zisk 67 mil.

Vlastnická struktura – 69 % ČD, 29 % Dial Telecom, 2 % OHL ŽS

XT-Card – dcera ČD – Telematiky - 34 %

ČD – Telematika a.s. poskytuje

- datové služby a služby internetu (pevné hlasové služby)

- správu, údržbu a výstavbu telekomunikačních infrastruktur

- vysoce zabezpečená datová centra (2015 nově zbudované – v souladu s 

nejmodernějšími trendy, součástí kritické infrastruktury státu)

- ICT služby s přidanou hodnotou
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ICT projekty v 2015

-Řídící systém pro

Pisárecké tunely 

-Kontrolní analytické

centrum pro SŽDC

-Jednotný informační

systém pro MPSV 

- Služby Zákaznického 

centra pro České

dráhy…



Představení XT-Card

Společnost XT-Card a.s. byla založena v roce 2005

Disponuje vlastním komplexním backoffice řešením v oblasti 
CardManagementu, Clearingu, HSM/SAM a TerminalManagementu.

XT-Card poskytuje řešení komplexního kartového systému
– Veřejná doprava, školství, sport, zdravotnictví, turistika, …
– Jádro pracovního týmu tvoří odbornici na problematiku čipových karet 

s dlouholetou zkušeností v oboru.
XT-Card působí v roli integrátora v oblasti EOC

– Zastupuje objednatele v jednáních s různými dodavateli.
– Celistvé dodávky v rámci regionu, ale i spojení několika regionů.
– Návrhy, implementace a provoz nezávislých a otevřených řešení.
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Portfolio společnosti XT-Card
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Portfolio společnosti XT-Card
veřejná doprava
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Významné realizované / běžící projekty

– In-karta ČD - bezpečnost systému, elektronická peněženka, centrální správa.
– OREDO – implementace projektu „Modernizace odbavovacího systému KHK/PK“
– Integrace karetních systémů IDP, IDOL (opuscard), opencard, KODIS a OREDO do 

prostředí ČD.
– KORDIS Jihomoravský kraj - „Elektronického odbavovacího systému cestujících IDS 

JMK“.
– KODIS - implementace karetního dopravního systému Moravskoslezské kraje.
– Implementace karetních a platebních řešení do školního prostředí ČZU, ČVUT a 

základní škola Otokara Chlupa.
– Ústecký kraj – implementace karetního dopravního systému pro Ústecký kraj“.
– KIDSOK – realizační projekt karetního dopravního systému pro Olomoucký kraj.
– Podíleli jsme se na vzniku mezinárodního standardu TR 1480, který rozšiřuje ISO 

TC2004 o bankovních standardy pro využití ve veřejné dopravě.
– Studie proveditelnosti zavedení jednotného standardu EOC pro integrované

dopravní systémy v rámci SR.
– ČVUT – vytvoření „Certifikační laboratoře“.
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Koordinátor ODIS s.r.o. 

– Projekt nasazení akceptace bankovních karet v 
Moravskoslezském kraji
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Spolupráce XT-Card a ČSOB

Služba, kterou poskytuje ČSOB umožňuje odbavení

cestujících v MHD pomocí bezkontaktních platebních 

karet. 

ČSOB v zabezpečeném prostředí provádí autorizaci a 

clearing karetních transakcí, ale zároveň umožňuje 

dopravnímu podniku s potřebnými daty pracovat.

Díky tomu dopravní podnik může cestujícím s platební

kartou nabídnout další služby, jako je variabilní jízdné

nebo systém

check-in/check-out. V Brně a Moravskoslezském kraji 

spolupracujeme se spol. XT-Card, která dopravní back 

office implementuje.
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Vzorem je systém, 
který v Evropě
funguje zatím jen v 
Londýně

Pro cestujícího dokáže 
zpětně automaticky 
vybrat nejvýhodnější
tarif, za který reálně
zaplatí

A

B



Cestující očekávají rychlost a pohodlí – i při placení
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Naším cílem je nabídnout cestujícím možnost platit 
jízdenky bezkontaktní bankovní kartou:

– bezkontaktní automaty na zastávkách

– bezkontaktní odbavení přímo v prostředcích MHD

– bezkontaktní terminály v příměstské a dálkové dopravě

bezkontaktních 
platebních karet 
vydaných v ČR6,6 mil.

- Ve veřejné dopravě stále převládá hotovostní způsob placení. Průzkumy ukazují, že lidé chtějí platit bezkontaktními platebními 

kartami i za jízdné v MHD. 

- Počet plateb se stále více mění ve prospěch bezkontaktních transakcí, více než každá druhá platba kartou (přesně 53 %), kterou 

klienti ČSOB realizují, je bezkontaktní. U Ery je rozdíl ještě větší – přibližně 75 % transakcí provedou klienti bezkontaktně. 

- Rychlost a jednoduchost použití bezkontaktních technologií zvyšují i oblíbené nálepky/stickery (80 % klientů si bezkontaktní nálepku 

umisťuje na mobilní telefon, takže ji má vždy při ruce).



Představení a role ČSOB

Veřejná doprava 

Jsme jedním z členů prezidia Sdružení pro dopravní telematiku a aktivním členem 

pracovní skupiny Platební karty v dopravě od roku 2007. Poskytujeme platební

služby dvěma nejvýznamnějším jízdenkovým portálům v České republice: 

- eShop Českých drah (eshop.cd.cz) 

- e-AMSBUS (www.e-jizdenka.cz)

Unikátní „Smart platební brána“ pro mobilní aplikace

Akceptace platebních karet

- máme implementováno řešení umožňující akceptaci bezkontaktních karet pro 

úhradu malých částek (Delikomat, Coca-cola, parkovací automaty)

- autorizační systém ČSOB umí zpracovávat tzv. semi-online transakce (veřejná

doprava, zábavní areály, trhy, věrnostní systémy)
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Stacionární automaty

- modernizace stacionárních automatů Mikroelektronika 

AVJ G

- akceptace bezkontaktních platebních karet

- dotykový displej pro volbu jízdenek

Liberec (od 20.8.)

– konektivita LAN

– 35% kartou

– 30% nárůst tržeb

Brno (od 15.9.)

– konektivita GPRS

- 30% kartou

Říjen 2015



Odbavovací jednotky ve vozidlech

- validátor Mikroelektronika CVP 25

- akceptace bezkontaktních platebních karet a čipových 

(dopravních) karet

- dotykový displej pro volbu jízdenek

Používáme univerzální typ platebního terminálu, který má

minimalizované rozměry  a je vhodný pro zabudování a 

integraci s jinými systémy.
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Plzeň je 1. město v ČR, kde si 
cestující mohou koupit 
jízdenku bezkontaktní platební
kartou v kterémkoli prostředku 
MHD. 

Děláme cestujícím život jednodušší

Brno

autobusová linka na letiště

17 bezkontaktních 
terminálů

srpen: 3 210 realizovaných 
transakcí

Cestující mohou platit jízdné pohodlně
bezkontaktní kartou přímo v prostředcích MHD 

všechny prostředky MHD

372 bezkontaktních terminálů

srpen: 46 111 realizovaných transakcí

2 tramvajové linky

36 bezkontaktních terminálů

srpen: 3 614 realizovaných transakcí

Liberec

Plzeň

Praha - Kutná Hora

celá linka 381

14 autobusů Říjen 2015



Plzeň – reference pro další projekty MHD

- 20.4. 2015 zahájena instalace, 16.6. 2015 

oficiální spuštění

- všechny prostředky MHD

- 372 bezkontaktních terminálů, 135 tis. 

transakcí

- Tarifní jádro pro kumulované variabilní

jízdné

Počet jízdenek za měsíc
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Na cestu z Prahy do Kutné Hory stačí bezkontaktní
platební karta

– první příměstská linka, kde cestující budou moci zaplatit jízdenku u 
řidiče bezkontaktně

– do konce září bude bezkontaktními terminály vybaveno všech 14 
autobusů

– zjednodušení a zrychlení odbavení cestujících

– řešení vyhovující potřebám dopravce, nyní v pilotním provozu 

– 3 600 cestujících denně, 10 autobusů denně, jízdní doba 100 minut, 
tarifní pásmo 7 (nejdelší autobusová linka v PID)

– tržby měsíčně skoro 100 000 Kč na jeden vůz, to je 1 milión na celou 
linku (před spuštěním pilotu pouze v hotovosti)

381
Příměstská

linka 
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Ocenění naší služby pro MHD

- Soutěž pro banky v České republice v oblasti 

služeb a inovací

- ČSOB vyhrála ocenění Banka roku 2015

- ČSOB získala 3 místo za inovace v oblasti služeb 

– služby ve veřejné dopravě – Validátor 

- Bankovní inovátor i Banka roku je pořádána 

Hospodářskými novinami 
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Děkujeme za pozornost
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