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ZkoumZkoumáánníí nnáázorzorůů

TermTermíín  2007 n  2007 -- 20082008
Metoda výbMetoda výběěru respondentru respondentůů (sn(sněěhovhováá koule)koule)
DotaznDotaznííky ky –– ppíísemnsemnáá a ona on--line formaline forma
CestujCestujííccíí
DopravciDopravci
OrganizOrganizáátotořři vei veřřejnejnéé dopravydopravy
ObjednatelObjednateléé veveřřejnejnéé dopravydopravy



CestujCestujííccíí

VVííce nece nežž 100 respondent100 respondentůů
90% st90% střředoedošškolskkolskéé nebo nebo 
vysokovysokošškolskkolskéé vzdvzděělláánníí
VVěěttššinou muinou mužžii
ZastoupenZastoupeníí vvššech vech věěkových skupinkových skupin



ČČetnost vyuetnost využžititíí a zpa způůsob odbavensob odbaveníí

VVěěttššina dotazovaných vyuina dotazovaných využžíívváá IDS kaIDS kažždý dý 
týdentýden
Z toho nejZ toho nejččastastěěji k dennji k denníímu dojmu dojíížždděěnníí do do 
zamzaměěstnstnáánníí nebo nebo šškolykoly
VVěěttššina ina cestujcestujííchch vyuvyužžíívváá jen jeden zpjen jeden způůsob sob 
odbavenodbaveníí –– pappapíírovou jednorrovou jednoráázovou zovou 
jjíízdenku nebo papzdenku nebo papíírovou rovou ččasovou jasovou jíízdenkuzdenku
Pokud vyuPokud využžíívajvajíí vvííce moce možžnostnostíí odbavenodbaveníí, , 
pak nejvpak nejvííce kombinaci výce kombinaci výšše uvedenýche uvedených



DDůůleležžitost itost interoperabilityinteroperability
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a. vůbec, není
problém si koupit
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b. bylo by to dobré,
ale není to nutné
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NNáázory na pouzory na použžititíí SMS pro platbu SMS pro platbu 
za jza jíízdnzdnéé
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d. nedokáži to
posoudit, nemám
žádnou představu



DDůůvody, provody, pročč nepounepoužžíívat SMSvat SMS
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a. nenosím vždy
mobilní telefon
b. bylo by to příliš
komplikované
c. jiný



OptimOptimáálnlníí technologie pro OS z technologie pro OS z 
pohledu cestujpohledu cestujííccííchch

BBČČK obecnK obecněě –– 65 procent65 procent
BBČČK jako penK jako peněžěženka enka –– 35 procent35 procent
BBČČK jako jK jako jíízdenka zdenka –– 41 procent41 procent

SMS SMS –– 37 procent37 procent
Platba v hotovosti Platba v hotovosti –– 30 procent30 procent



DopravciDopravci

13 respondent13 respondentůů
Pouze ti, ktePouze ti, kteřříí provozujprovozujíí dopravu v dopravu v 
rráámci IDSmci IDS
VVěěttššinou jsou zapojeni pouze do inou jsou zapojeni pouze do 
jednoho IDSjednoho IDS



OS ve smlouvOS ve smlouvěě -- KonfiguraceKonfigurace
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OdbavenOdbaveníí a finana finanččnníí vyrovnvyrovnáánníí
NejNejččastastěěji pouji použžíívaným zpvaným způůsobem sobem 
odbavenodbaveníí je papje papíírovrováá jjíízdenka, pzdenka, přříípadnpadněě
jejjejíí kombinace s Bkombinace s BČČK K –– dopravci takdopravci takéé
podporujpodporujíí bezhotovostnbezhotovostníí platby slevou platby slevou 
jjíízdnzdnééhoho
Výstupy z OS neposkytujVýstupy z OS neposkytujíí dostatedostateččnnéé
podklady pro zpracovpodklady pro zpracováánníí popožžadovaných adovaných 
statistik, je nutnstatistik, je nutnéé je doplnit dalje doplnit dalšíšími mi 
prprůůzkumyzkumy
Se zpSe způůsobem finansobem finanččnníího vyrovnho vyrovnáánníí je je 
vvěěttššina dopravcina dopravcůů spokojenspokojenáá, zaji, zajiššťťuje ho uje ho 
zejmzejmééna organizna organizáátor dopravytor dopravy



NNááklady na modernizaciklady na modernizaci
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a. pouze dopravce

c. někdo jiný

Technologie OSTechnologie OS
PerspektivnPerspektivníí –– BBČČK, SMSK, SMS
ReReáálnlnéé –– BBČČK, papK, papíírovrovéé jjíízdenkyzdenky



MultifunkMultifunkččnostnost BBČČKK
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MoMožžnost tarifnnost tarifníího propojenho propojeníí
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a. ano

b. ano, při splnění
jistých podmínek
c. ne, je to nemožné z
důvodu



ProPročč nelze tarifnnelze tarifněě propojit propojit 

Komunikace mezi organizKomunikace mezi organizáátory, objednateli tory, objednateli 
SpravedlivSpravedlivéé finanfinanččnníí vyrovnvyrovnáánníí
LegislativnLegislativníí a organizaa organizaččnníí opatopatřřeneníí na centrna centráálnlníí úúrovnirovni
VzVzáájemnjemnáá akceptace Bakceptace BČČKK

NemoNemožžnost dohody jednotlivých objednatelnost dohody jednotlivých objednatelůů
NNáároroččnnéé na zpracovna zpracováánníí datdat
RRůůznznéé mmíístnstníí podmpodmíínkynky

Za jakých podmZa jakých podmíínek by to bylo nek by to bylo 
momožžnnéé



ObjednatelObjednateléé

7 respondent7 respondentůů
KrajskKrajskéé úúřřady a magistrady a magistráátyty
TTéémměřěř polovina dotazovaných polovina dotazovaných 
vyuvyužžíívváá organizorganizáátora pro zajitora pro zajiššttěěnníí VDVD



Jednotný OSJednotný OS

NaprostNaprostáá vvěěttššina objednatelina objednatelůů uvuvááddíí, , 
žže jednotný syste jednotný systéém odbavenm odbaveníí je jije jižž
zaveden, nebo jeho zavedenzaveden, nebo jeho zavedeníí plpláánujenuje
VVěěttššina objednatelina objednatelůů finanfinanččnněě
podporuje jeho zavedenpodporuje jeho zavedeníí
NaprostNaprostáá vvěěttššina objednatelina objednatelůů plpláánuje nuje 
modernizaci OSmodernizaci OS



TechnologieTechnologie

PerspektivnPerspektivníí –– BBČČK, SMSK, SMS
ReReáálnlnéé -- BBČČKK

ZrychlenZrychleníí odbavenodbaveníí
Modernizace OSModernizace OS
NNáástup vstup vššemi dveemi dveřřmimi
ZvýZvýššeneníí podpodíílu plu přředplatnedplatníích jch jíízdenekzdenek



MoMožžnosti spoluprnosti spolupráácece
MoMožžnost vyunost využžititíí jednoho dokladu vidjednoho dokladu vidíí
objednatelobjednateléé vvěěttššinou jako nemoinou jako nemožžnounou
TarifnTarifníí sjednocensjednoceníí vidvidíí v naprostv naprostéé
vvěěttššininěě jako nemojako nemožžnnéé
Jsou ochotnJsou ochotníí akceptovat Bakceptovat BČČK vydanK vydanéé
dopravcem nebo vydandopravcem nebo vydanéé se stse stáátntníí
garancgarancíí, odm, odmíítajtajíí akceptovat Bakceptovat BČČK K 
vydanvydanéé subjekty mimo dopravusubjekty mimo dopravu
Neexistenci jednotnNeexistenci jednotnéého systho systéému mu 
odbavenodbaveníí v v ČČR povaR považžuje za probluje za probléém m 
polovina objednatelpolovina objednatelůů



OrganizOrganizáátortor

5 respondent5 respondentůů
ČČlenovlenovéé ČČAOVDAOVD
NNáázory organizzory organizáátortorůů jsou ve shodjsou ve shoděě s s 
nnáázory objednatelzory objednatelůů



ZZáávvěěryry
Ve vVe vššech zkoumaných skupinech zkoumaných skupináách pch přřevaevažžuje uje 
kladnkladnéé hodnocenhodnoceníí technologie bezkontaktntechnologie bezkontaktníích ch 
ččipových karet, jak zipových karet, jak z hlediska rehlediska reáálnosti jejich lnosti jejich 
vyuvyužžititíí, tak z, tak z hlediska výhodnosti a hlediska výhodnosti a 
perspektivnosti. Objednatelperspektivnosti. Objednateléé i organizi organizáátotořři jsou i jsou 
taktakéé ochotnochotníí akceptovat ve svých systakceptovat ve svých systéémech mech 
karty jiných vydavatelkarty jiných vydavatelůů. . 
PPřři modernizaci odbavovaci modernizaci odbavovacíích systch systéémmůů je nutnje nutnéé
zajistit takzajistit takéé dostupnost informacdostupnost informacíí o jejich pouo jejich použžititíí
(tarifech, j(tarifech, jíízdnzdníích dokladech atd.) Jako optimch dokladech atd.) Jako optimáálnlníí
se pro tento se pro tento úúččel jevel jevíí online informace na online informace na 
internetu, zejminternetu, zejmééna zna z hlediska jejich finanhlediska jejich finanččnníí, , 
ččasovasovéé a prostorova prostorovéé dostupnosti.dostupnosti.



ZZáávvěěryry
Dopravci, objednatelDopravci, objednateléé i organizi organizáátotořři jsou i jsou 
spokojeni se souspokojeni se souččasnými moasnými možžnostmi finannostmi finanččnníího ho 
vyrovnvyrovnáánníí a za zíískskáávváánníí dat pro statistickdat pro statistickéé úúččely a ely a 
plpláánovnováánníí dopravy, vdopravy, v ttééto oblasti nento oblasti neníí poptpoptáávka vka 
po zpo záásadnsadníích zmch změěnnáách.ch.
PPřřestoestožže objednatele objednateléé, organiz, organizáátotořři i dopravci i i dopravci 
plpláánujnujíí modernizaci odbavovacmodernizaci odbavovacíích systch systéémmůů, jejich , jejich 
ppřříístup je spstup je spíšíše opatrný a nelze pe opatrný a nelze přředpokledpokláádat dat 
nnáástup radikstup radikáálnlníích ch řřeeššeneníí, sp, spíšíše postupný e postupný 
ppřřechod. Vechod. Vššichni jsou takichni jsou takéé ochotnochotníí spolupracovat spolupracovat 
ss okolnokolníími IDS. Na stranmi IDS. Na straněě objednatelobjednatelůů je zje zřřejmejmáá
ochota podochota podíílet se na modernizaci odbavovaclet se na modernizaci odbavovacíích ch 
systsystéémmůů nejen organizanejen organizaččnněě, ale i finan, ale i finanččnněě..



ZZáávvěěryry
MoMožžnost tarifnnost tarifníího propojenho propojeníí jednotlivých jednotlivých 
IDS vidIDS vidíí dopravci jako redopravci jako reáálnou lnou ččastastěěji neji nežž
objednatelobjednateléé a organiza organizáátotořři, moi, možžnost nost 
tarifntarifníího sjednocenho sjednoceníí odmodmíítajtajíí jako jako 
nerenereáálnou tlnou téémměřěř vvššichni. ichni. 
ZZ hlediska sjednocenhlediska sjednoceníí odbavovacodbavovacíích ch 
systsystéémmůů je vhodným je vhodným řřeeššeneníím zavedenm zavedeníí
perspektivnperspektivníího a modernho a moderníího zpho způůsobu sobu 
odbavenodbaveníí zalozaložženenéého na Bho na BČČK vK v nněěkterkteréém m 
zz ppřřirozených center (Praha, Brno, irozených center (Praha, Brno, 
Ostrava), kterOstrava), kteréé zajizajiššťťuje jak MHD, tak PAD uje jak MHD, tak PAD 
a jeho postupna jeho postupnéé šíšířřeneníí do okoldo okolíí. . 


