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EXTRAKT z technické normy 
Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě  

Elektronický výběr poplatků (EFC) – Požadavky na 

aplikační rozhraní EFC pro obecné médium 

 

ISO/TS 21193 

 

 Vydána 2019, 40 stran  

Úvod 

Tato technická norma (dále rovněž “popisovaný dokument”) definuje požadavky na aplikační rozhraní EFC pro 
obecné médium, tj. přenosné zařízení (např. čipová karta, mobilní zařízení) používané jako platební prostředek 
pro dopravní služby. Dokument definuje novou roli poskytovatele přístupových práv, jako subjektu zajišťujícího 
přístup uživatele k dopravním službám, dále definuje funkční požadavky, bezpečnostní požadavky a minimální 
sadu aplikačních dat pro použití obecného média v systému EFC. 

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol. 

Užití 

Cílem popisovaného dokumentu je uzpůsobení modelu architektury EFC za účelem přístupu k dopravním 
službám skrz obecné médium a poskytovatele přístupových práv. Dokument je určen zejména pro 
poskytovatele dopravních služeb v rámci systému EFC. 

1 Předmět 

Popisovaný dokument  rozšiřuje sadu EFC norem zabývajících se využitím obecného média jako platebního 
prostředku pro multimodální dopravní služby. Dokument definuje: 

- funkční požadavky EFC pro obecné médium, 
- struktury aplikací v obecném médiu, 
- aplikační data EFC pro obecné médium, 

2 Související normy 

Popisovaný dokument se odkazuje na následující technické normy: 

ISO 17573 Elektronický výběr poplatků – Architektura systémů zpoplatňujících vozidla 

ISO 14906 Elektronický výběr mýtného – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého 
dosahu 

3 Termíny a definice 

Tato kapitola obsahuje 19 termínů a definic souvisejících s popisovaným dokumentem, z nichž nejdůležitější 
jsou následující: 

centrální účet (central account) – platební prostředek (např. elektronická hodnota nebo záznam o průjezdu 
v systému EFC) uložený v centrálním systému poskytovatele mýtných služeb 

poskytovatel přístupových práv (common service right provider) – poskytovatel přístupových práv ke sdílené 
službě, spravující uživatelské účty a vystavující jeden účetní doklad napříč více poskytovateli dopravních služeb 

palubní účet (on-boad account) – platební prostředek (např. elektronická hodnota nebo záznam o průjezdu 
v systému EFC) uložený v platebním médiu v držení uživatele (např. palubní jednotka, čipová karta) 

platební prostředky (payment means) – hodnota (např. hotovosti nebo elektronické peněženky), odkaz na 
centrální účet nebo číslo platební karty nebo smlouva, jež poskytuje uživateli přístup k poskytovaným službám 
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platební médium (payment medium) – nosič nebo úložiště platebních prostředků, např. papírový token, čipová 
karta, smart-phone nebo palubní jednotka 

4 Symboly a zkratky 

Tato kapitola obsahuje 19 zkratek souvisejících s popisovaným dokumentem, z nichž nejdůležitější jsou 
následující: 

DSRC vyhrazená komunikace krátkého dosahu (dedicated short-range communications) 

EFC elektronický mýtný systémů; elektronický výběr poplatků (electronic fee collection) 

OBU palubní jednotka (on-board unit) 

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku Názvosloví ITS (www.itsterminology.org). 

5 Požadavky na použití média 

Tato kapitola v rozsahu 5 stránek definuje v modelu architektury EFC novou roli poskytovatele přístupových 
práv a oblasti jeho zodpovědnosti, konkrétně 

- poskytnutí základních prostředků (zejm. obecného média, platebních prostředků), 
- mechanismů (zejm. sběr dopravních transakcí, zúčtování, řízení vztahu se zákazníkem), 
- nástrojů pro přenos informací, 

za účelem provozu systému EFC interoperabilního s dalšími dopravními systémy (viz Obrázek 1).  

 

Obrázek 1 – Role poskytovatele přístupových práv v systému EFC (obr. 3 normy) 

Tato kapitola dále definuje funkční požadavky EFC na použití obecného média s ohledem: 

- umožnit transakční model, platební módy (pre-pay a post-pay) a aplikaci bezpečnostních požadavků dle 
ISO 14906, 

- umožnit použití služeb EFC s palubní jednotkou, 
- umožnit potvrzení informací zákaznického účtu a použití služby EFC. 

6 Struktura aplikací v médiu 

Tato kapitola v rozsahu 1 stránky uvádí tři typy struktury aplikací pro použití v médiu (např. čipové kartě): 

- strukturu aplikací založenou na oddělených aplikacích pro jednotlivé dopravní služby a oddělených 
přístupových právech, 

- strukturu aplikací založenou na oddělených aplikacích pro jednotlivé dopravní služby a sdílených 
přístupových právech, 

- strukturu aplikací založenou na společné aplikaci pro všechny dopravní služby. 

7 Aplikační data EFC v médiu 

Tato kapitola v rozsahu 4 stránek stanovuje minimální sadu aplikačních dat EFC uložených v obecném médiu 
při jeho použití v systému EFC. Je zde prezentováno porovnání atributů EFC uložených v palubní jednotce bez 
obecného média (uchovávající data dle ISO 14906) a v palubní jednotce s obecným médiem (uchovávající data 
dle ISO 14906 rozšířené o data definovaná tímto popisovaným dokumentem). Tato kapitola dále definuje 
dodatečné atributy EFC pro datovou skupinu „Receipt“ a „Payment“, včetně jejich jednotlivých datových prvků. 

http://www.itsterminology.org/
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Tabulka 1 – Atributy pro datovou skupiny „Receipt“ (tab. 4 normy) 

 

Tabulka 2 – Atributy pro datovou skupiny „Payment“ (ukázka z tab. 5 normy) 

 

Příloha A (normativní) – Specifikace datových struktur a typů 

Příloha A v rozsahu 1 strany obsahuje definice datových struktur popsaných v kapitole 7. 

 

Příloha B (normativní) – PICS 

Příloha B v rozsahu 5 stran obsahuje formulář PICS za účelem posouzení shody dané implementace s 
datovými položkami (kapitola 7) a bezpečnostními požadavky (kapitola 8) uvedenými v popisovaném 
dokumentu. 

 

Příloha C (informativní) – Koncept použití obecného média 

Příloha C v rozsahu 2 stran popisuje koncept použití obecného média pro dopravní službu. 
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Obrázek 2 – Koncept použití média pro dopravní službu (obr. C1 normy) 

 

Příloha D (informativní) – Příklad struktury aplikací v obecném médiu 

Příloha D v rozsahu 2 stran detailněji popisuje na příkladu použití čipových karet pro multimodální dopravu tři 
typy struktury aplikací uvedené v kapitole 6. 

 

Příloha E (informativní) – Obecné požadavky na obecné médium a OBU 

Příloha E v rozsahu 2 stran popisuje obecné požadavky na obecné médium a palubní jednotku a dále 
požadavky na obchodní procesy (zřízení přístupu ke službě, personalizaci, zpoplatnění prostřednictvím DSRC 
transakcí, zúčtování, fakturaci). 

 

Příloha F (informativní) – Migrace systému 

Příloha F v rozsahu 3 stran popisuje obecný postup migrace na systém EFC používající obecné médium. 

 

Příloha G (informativní) – Systém pro dobíjení pre-pay média (Korea) 

Příloha G v rozsahu 8 stran přibližuje na příkladu z Koreji systém pro dobíjení pre-pay média (v daném případě 
čipové karty). Jsou zde rozebrány tři typy dobíjení: (1) dobíjení na mýtné stanici, (2) on-line dobíjení 
prostřednictvím POC zařízení, (3) dobíjení během DSRC komunikace. 
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Obrázek 3 – Systém pro dobíjení pre-pay média, Korea (obr. G1 normy) 

 

Příloha H (informativní) – Bezpečnostní požadavky EFC na obecné médium 

Příloha H v rozsahu 4 stránek stanovuje minimální bezpečnostní požadavky na obecné médium při jeho použití 
v systému EFC. Je zde rozebrána oblast managementu klíčů, bezpečného úložného prostoru, aktualizace klíčů, 
managementu seznamu výjimek, citlivých dat, ochrany dat. 

 


