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Funkční a technické požadavky  

 Řešení pro prodej jednotlivých jízdenek a odbavení 

prostřednictvím mobilní aplikace 

Poptávané řešení bude zajišťovat prodej krátkodobých jednotlivých jízdenek a odbavení pomocí mobilní 

aplikace. Bude existovat klientská mobilní aplikace, která slouží jako prostředek k nákupu a nosič jednotlivých 

jízdenek, vyhledání trasy s automatickým doporučením optimální jednotlivé jízdenky a k základní správě (tvorba, 

úprava údajů, správa platební karty) uživatelského účtu k mobilní aplikaci. Dále bude existovat mobilní revizorská 

aplikace pro zajištění odbavení a kontroly platnosti jízdenek, příslušné backendy řešení a napojení na ostatní 

systémy. Mobilní aplikace vzniká v rámci nového Multikanálového odbavovacího systému (MOS) pro Integrovaný 

dopravní systém Prahy a Středočeského kraje. 

Předmětem plnění je tedy SW řešení pro zajištění služeb prodeje a odbavení pomocí mobilní klientské 

aplikace. Poptávané SW řešení zahrnuje: 

 mobilní klientskou aplikaci,  

 mobilní revizorskou aplikaci,  

 backend systém k provozu celého řešení, 

 uživatelské rozhraní pro správu systému a podporu uživatelů ze strany back-office s administračním 

přístupem,  

 nástroje pro reporting, statistiky apod., 

 rozhraní směrem k ostatním systémům vč. integrace na MOS. 

V rozsahu a funkcionalitě tak, jak je popsáno níže a tak, aby vznikl funkční požadovaný komplexní nástroj pro 

odbavení cestujících pomocí mobilní aplikace. Součástí dodávky je analýza realizace, která identifikuje případné 

potřebné další funkcionality. 

Dodavatel musí počítat s tím, že do budoucna bude mobilní aplikace rozšířena o funkcionalitu nosiče ID pro 

dlouhodobé časové jízdné, a bude sloužit jako komplexní nástroj pro odbavení cestujících včetně komplexní 

správy uživatelských účtů MOS včetně správy identifikátorů a kupónů a dalších funkcí. Zavedení tohoto rozšíření 

bude předcházet testování spolehlivosti čteček 2D kódů z displeje telefonu a kompletně aplikace v její počáteční 

podobě tak, jak je specifikováno v této ZD.  Toto rozšíření není předmětem této VZ. Je zde uvedena z důvodu 

budoucího rozšíření aplikace a toho, že aplikace už v první etapě musí být na toto rozšíření připravena. 
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1.1 Rámcové schéma architektury 

 

Na schématu je zobrazena architektura systému mobilní aplikace a rámcové datové toky. Back-end aplikace 

bude navržen modulárně minimálně vzhledem k možnosti budoucí výměny modulu správy uživatelů (napojení 

na jednotný přihlašovací systém MOS) a modulu pro tarif (MOS jako centrální zdroj kompletního tarifu pro PID). 

Front-endové části aplikací budou komunikovat s online rozhraním systému, které bude mít oddělené části s 

různými úrovněmi zabezpečených přístupů (např. rozhraní pro revizorskou aplikaci, online dotaz na platnost a na 

zobrazení referenčního řešení budou mít oddělené zabezpečené přístupy oproti rozhraní pro klientské mobilní 

aplikace). 

1.2 Klientská mobilní aplikace 

 Obecný popis klientské mobilní aplikace 

Aplikace bude sloužit cestujícím k vyhledání spojení, nákupu jednotlivých jízdenek, jejich platbě přes platební 

bránu a základní správě uživatelského účtu. Aplikace umožní uživatelům vyhledání cílové stanice a nabídne 

optimální jednotlivou jízdenku ke koupi na základě nalezené trasy.  
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 Funkcionality klientské mobilní aplikace pro nákup jednotlivých jízdenek (vizuální 

kontrola) a správu uživatelského účtu 

Aplikace s jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním bude poskytovat 4 hlavní části (moduly): 

vyhledání spojení, nákup jízdenek, sekce moje jízdenky a přístup k uživatelskému účtu.  

V sekci vyhledání spojení bude uživateli zobrazena mapa s aktuálními polohami vozů (podle množství a 

dostupnosti dat v době implementace) a bude mu nabídnuto rychlé vyhledávání s možností zadat jen cíl cesty, 

čímž je cílová stanice (název stanice PID) nebo adresa. V případě zadání adresy aplikace vyhledá nejvhodnější 

cílovou stanici.  

Aplikace pak uživateli zobrazí výchozí stanici s časem odjezdu, případné přestupní stanice, cílovou stanici 

s časem příjezdu, předpokládanou dobu cesty, trasu cesty a nabídne možnost rychlého zakoupení optimální 

jednotlivé jízdenky pro tuto trasu na základě této nalezené cesty.  

Při nákupu jízdenek si uživatel aplikace zvolí ze seznamu všech dostupných jednotlivých jízdenek, zobrazí 

detail jízdenky, kde bude možnost jízdenku ihned zakoupit. Buď za pomocí jednorázového vyplnění údajů o 

platební kartě (s možností zapamatování), anebo bez vyplňování s použitím platební karty přidružené k 

uživatelovu účtu. Práce s platební kartou musí probíhat v souladu s PCI DSS, tedy s využitím platební brány. 

Jízdenky přichází uživateli okamžitě po zakoupení. Nákup jízdenek bude možný jak pro nepřihlášené uživatele, 

tak pro přihlášené. Přihlášení uživatelé ke svému účtu budou moci využívat výhod, jako je např. zapamatování 

platební karty. 

Aplikace bude také nabízet (i pro nepřihlášené uživatele) rychlou volbu pro nákupu stejného typu jízdenky, 

jako byly 2 naposled zakoupené. 

Zakoupené jízdenky uživatel vidí v sekci moje jízdenky (odkud bude i přístup k historii nákupů – maximální 

čas, po který se budou jízdenky uchovávat a zobrazovat v historii, bude nastavitelný parametr systému). Zde bude 

jednoduchý seznam všech právě vlastněných jízdenek. Jízdenky přicházejí neaktivní.  

Uživatel si může jízdenky nakoupit předem (maximální počet předem nakoupených jízdenek je nastavitelný 

parametr v systému) a až v čase před nástupem do dopravního prostředku provést aktivaci jízdenky („štípnout” 

jízdenku). Učiní tak výběrem jízdenky ze seznamu zakoupených jízdenek (zobrazení jejího detailu, kde jsou 

základní informace o jízdence) a klepnutím na tlačítko „aktivovat”. Po aktivaci je na obrazovce zobrazen čas 

aktivace jízdenky, který je z počátku (např. 2 minuty – volitelný parametr systému, nastavitelný z administračního 

rozhraní) zvýrazněn, aby bylo patrné, že byla jízdenka právě aktivována a není ještě platná pro odbavení. 

Dodavatel dodá analýzu bezpečnosti vzhledem k možnosti offline aktivace – pokud vyplyne z analýzy a bude 

v součinnosti se zadavatelem odsouhlasená dostatečné míra bezpečnosti, bude preferovaná možnost aktivace 

offline s tím, že tuto funkcionalitu půjde v nastavení systému případně v budoucnu vypnout. V jiném případě 

bude aktivace probíhat pouze online.  

Platná aktivovaná jízdenka bude obsahovat: 

 2D kód pro její strojovou kontrolu (obsahující veškeré informace potřebné ke kontrole platnosti 
jízdenky) pomocí revizorské aplikace nebopomocí software odbavovacího zařízení dopravce  

 informaci o platnosti pro případ kontroly bez strojového čtení (lze zkontrolovat lidským okem) 
včetně grafických prvků ochrany proti kopírování jízdenek, 

 informaci o platnosti přenositelnou pomocí technologie NFC. 

Zároveň s časovou aktivací jízdenky proběhne i pásmová aktivace – v případě jednotlivých jízdenek 

omezených na určitá tarifní pásma je potřeba označit pásmo, kde byla jízdenka aktivována. V okamžiku aktivace 

se pásmo jízdenky určí pomocí vybrané plánované trasy (pokud uživatel zadal). Pokud uživatel vybírá jízdenku 

k nákupu ručně ze seznamu, bude uživatel vyzván pásmo zadat také ručně (výběr pásem s vyhledáváním a 

našeptáváním – uživatel tedy zadá jedno nebo několik z pásem, kde plánuje jízdenku využít). Dodavatel se 

inspiruje v principu fungování nových automatizovaných prodejních automatů s průvodcem, pro minimalizaci 

odlišnosti různých prodejních kanálů pro jednotlivé jízdenky. Dosud neaktivovanou jízdenku je také možno 
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odeslat na jiné zařízení s touto mobilní aplikací, po vyplnění informací o cílovém účtu (jednoznačný identifikátor, 

např. email). Takto zaslané jízdenky se cílovému uživateli zobrazí v seznamu moje jízdenky zároveň se zřetelným 

upozorněním o příchozí jízdence.  

V sekci můj účet bude mít uživatel po registraci/přihlášení přístup k: 

 svým základním údajům,  

 svým jízdenkám, 

 správě platebních karet.  

Správa platebních karet slouží k přidání nové platební karty, přidružené k tomuto účtu. Je zde možnost mít 

více karet přidružených k jednomu účtu, s tím, že jedna bude vybrána jako výchozí pro platby.  

Aplikace bude k dispozici ve více jazykových mutacích,v češtině a angličtině. Jazyk je zvolen dle nastavení 

mobilního zařízení a lze ho následně měnit. Řešení implementace jazykové mutace umožní jednoduchou změnu 

překladů nebo přidání nových překladů do dalších jazyků v podobě vyplnění standardního strukturovaného 

souboru s překlady (JSON, PO, apod.), nebo naplnění databáze překladů přes webové rozhraní nebo jiný 

překladatelský program.  

Mobilní aplikace bude pro zajištění plateb a práci s bankovními kartami využívat platební bránu. Konkrétní 

platební bránu dodá zadavatel – dodavatel může počítat s jednou ze standardních používaných platebních bran 

(GoPay, PayU, GP webpay, apod). Součástí dodávky je implementace plateb pomocí Apple Pay a Android Pay 

v momentě, kdy budou tyto metody dostupné na českém trhu. 

Proces nákupu jízdních dokladů 

Způsob nákupu elektronických jízdenek je popsán v předchozí kapitole. Proces ručního nákupu jízdenky je z 

pohledu uživatele a jeho úkonů následující: 

1. Výběr “koupit jízdenku” v úvodní nabídce 

2. Výběr konkrétní požadované jízdenky ze seznamu a zobrazení jejího detailu 

3. Klepnutí na „zaplatit“ 

4. (Pasivní) obdržení jízdenky do seznamu “moje jízdenky” 

5. Klepnutí na “aktivovat” v detailu jízdenky 

Mezi body 4. a 5. může být vložený libovolný časový interval, pokud se uživatel rozhodne jízdenku neaktivovat 

ihned po obdržení. V tom případě je zcela zřejmě potřeba provést výběr konkrétní jízdenky moje jízdenky. 

Při vyhledání spojení a zakoupení jízdenky na základě vyhledané trasy jsou body 1. a 2. nahrazeny následovně: 

1. Zadání cílové stanice/adresy, případně času nebo výchozího bodu 

2. Zobrazení trasy zároveň s její dobou a doporučenou jízdenkou ke koupi 

3. Klepnutí na „zakoupit jízdenku“ a zobrazení jejího detailu 

Zabezpečení jízdních dokladů 

Jízdenky budou v aplikaci zabezpečeny na několika vrstvách: 

 zabezpečení proti zakoupení a aktivaci těsně před revizorskou kontrolou,  

 zabezpečení 2D kódu proti kopírování, 

 zabezpečení vizuálních grafických prvků pro kontrolu bez optické čtečky 2D kódů.  

Zabezpečení před zakoupením (aktivací) jízdenky těsně před zkontrolováním jízdenky revizorem zajišťuje 

zobrazení času aktivace jízdenky se zvýrazněním po dobu prvních dvou minut (opět – voliteně v rámci parametru 

systému).  

Aplikace bude zamezovat prolomení bezpečnosti změnou času v zařízení. Aplikace bude například počítat 

čistě relativní čas, který uběhl od stisknutí tlačítka aktivace a pokud se ten nebude shodovat s rozdílem časů v 
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zařízení, aplikace to zpozoruje a čítač začne od nuly (zamezí např. prolomením pomocí vypnutí telefonu těsně 

před aktivací a znovuzapnutí těsně při nástupu revizora – v takovém případě aplikace bude od zapnutí čekat další 

2 minuty).  

2D kód  (jeden ze standardně používaných, konkrétní požadovaný typ kódu bude diskutován a vybrán 

v součinnosti se zadavatelem – předpokládá se QR nebo Aztec) bude unikátní a bude se měnit každých 10 vteřin. 

Tato změna kódu v čase bude probíhat offline – nebude třeba žádná konektivita a přenost dat s backend 

systémem. Po jeho změně je platný současně zobrazený a jeden předchozí kód. Všechny ostatní předchozí 2D 

kódy budou okamžitě neplatné. Jízdenka bude zároveň obsahovat unikátní kód pro online kontrolu platnosti. 

Dodavatel navrhne kódování informace do 2D kódu v takové podobě, aby byly splněny veškeré technické 

parametry a limity na spolehlivost a rychlost čtení. Požaduje se tedy robustnost vůči nepřesnosti čtení, 

dostatečná korekce chyb a tolerance různým častým distorzím. 

Aplikace nebude pro výpočet 2D kódu používat přímo systémové hodiny zařízení na kterém je aplikace 

nainstalována (z důvodu problematiky synchronizace času při nedostupnosti NTP a možnosti svévolně měnit čas 

a případně časová pásma uživatelem), ale poběží v režimu „stopky“. Při aktivaci krátkodobého časového kuponu 

dojde k vytvoření vnitřního čítače v paměti aplikace a přes systémové handlery se bude naplňovat čítač z hodin 

CPU. 

Změna 2D kódu je opatření, jehož cílem je především zamezit přeposílání printscreenu s platným 2D kódem. 

Konkrétní parametry mohou být dále diskutovány. 

Vizuální informace pro kontrolu lidmi bude informace o platnosti platnosti jízdenky taková, aby byla 

jednoznačně, jednoduše a rychle zkontrolovatelné pouhým okem. Text bude v dostatečné velikosti (co možná 

největší dle parametrů displeje) obsahovat informaci o platnosti jízdenky (časovou i pásmovou), kód pro online 

ověření (kód musí být jasně a jednoduše čitelný, nesmí obsahovat snadno zaměnitelné znaky a v případě větší 

délky musí být logicky členěn do snadno čitelných segmentů), a unikátní informaci o kupujícím (např. kombinace 

verze systému a názvu zařízení). Bude zabráněno prolomení bezpečnosti pomocí vyfocení a zaslání jízdenky, 

sdílení obrazovky, změny údajů o platnosti apod. např. zobrazením informací na nezaměnitelném pozadí, na 

dynamicky měnícím se pozadí unikátním v každý okamžik, zobrazením informací o platnosti jako pohyblivého 

textu, nebo jinak. Pro kontrolu pravosti zobrazené informace bude vždy obsažen i interaktivní prvek, reagující na 

uživatelův vstup – přepnutí na 2D kód, zobrazení obrázku, apod. Tento interaktivní prvek je dostupný offline bez 

konektivity na backend systému. 

Detailní specifikace zabezpečení proti zneužití bude řešena dodavatelem v rámci analýzy a bude  předmětem 

dalších jednání a vybrání finálního modelu mobilní aplikace.  

NFC kontrola bude sloužit pro odbavení pomocí mobilní aplikace s využitím technologie NFC (pro zařízení, 

které tuto technologii podporují). Dodavatel navrhne způsob přenosu informací o platnosti jízdenky a způsob 

kontroly pomocí revizorské aplikace v zařízení vybaveným NFC technologií. 

 

 Případy užití a funkční požadavky klientské mobilní aplikace 

Mobilní aplikace bude  poskytovat nejméně tyto služby: 

 Aktivace jízdenky 

Časová a pásmová aktivace jízdenky pro zobrazení optické reprezentace, nebo vizuální informace nutné ke 

kontrole. Po aktivaci se po dobu 2 minut zřetelně zobrazuje informace o nedávné aktivaci.  

 Kontrola pomocí NFC 

Funkcionalita přiložení zařízení s NFC technologií k revizorskému zařízení / koncové zařízení v dopravě, 

předání potřebných informací podle standardu ISO 18092:2004 a následné provedení kontroly. 
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 Nákup jednotlivé jízdenky 

Odeslání požadavku se specifikovaným typem jednotlivé jízdenky k zakoupení a její následné obdržení do 

mobilní aplikace (do seznamu moje jízdenky). Obdržená jízdenka přichází ve stavu neaktivní. Nakoupené jízdenky 

jsou v zařízení uchovávána jako platná po dobu volitelnou parametrem systému. 

 Odeslání jízdenky 

Odeslání jednotlivé jízdenky jinému uživateli s účtem v mobilní aplikaci/systému MOS. Odeslat je možné 

pouze neaktivovanou jízdenku. Jízdenka po potvrzení odeslání zmizí ze seznamu odesílatelových zakoupených 

jízdenek. Bude fungovat na principu odeslání již nakoupené, nebo rovnou vyplnění účtu příjemce při nákupu – 

bude součástí analýzy a rozhodnutí dodavatele v součinnosti se zadavatelem s ohledem na bezpečnost a 

komfortnost navrženého řešení. 

 Příjem jízdenky 

Přijetí upozornění na nově obdrženou jízdenku od jiného uživatele a zároveň její zařazení a zobrazení 

v seznamu moje jízdenky. 

 Pásmová aktivace 

Vyplnění pásma, kde proběhla aktivace, pro kontrolu pásmové platnosti. Krok pásmové aktivace nebude 

vůbec zobrazen u typu jízdenek, které nejsou omezeny na pásma (bude stanoveno tarifem). Zobrazení výběru 

pásem bude uživateli napovídat doporučená pásma dle jeho polohy. 

 Přihlášení k účtu 

Vyplnění přihlašovacích údajů k účtu v mobilní aplikaci a následné obdržení informací o uživatelském účtu, 

jako jméno, příjmení, informace o přiřazené platební kartě, seznam kupónů, apod.  

 Přiřazení/odstranění platební karty 

Přiřazení/odstranění platební karty k uživatelskému účtu, ze které probíhají platby nákupu jednotlivých 

jízdenek.  

 Registrace 

Vyplnění údajů nutných k vytvoření uživatelského účtu v mobilní aplikaci, jako je email a přihlašovací heslo, 

případně informace o přiřazené platební kartě.  

 Správa uživatelského účtu 

Zobrazení uživatelského účtu s údaji k němu přidruženými, jako je jméno, příjmení, přihlašovací email, 

přidružené platební karty, včetně možnosti změny těchto údajů s a změny a resetování hesla.  

 Vyplnění detailu karty 

Vyplnění (a případné zapamatování) údajů o platební kartě jako platebního nástroje, jako je číslo karty, 

platnost a bezpečnostní kód. Probíhá s využitím externí platební brány vždy v souladu s PCI DSS. 

 Změna jazyka 

Přepnutí jazyka aplikace.  

 Zobrazení detailu jízdenky 

Zobrazení detailních informací o zakoupené jízdence. V případě platnosti zobrazení jejího 2D kódu a vizuální 

informace. Její typ, cena, datum pořízení, stav, ověřovací kód apod. Zároveň nabídne možnost stažení daňového 

dokladu. 

Při nákupu více jízdenek předem a jejich současné aktivaci bude na zobrazené jízdence zřetelně zobrazeno 

odlišení od ostatních zároveň nakoupených – revizor musí být schopen rychle a jednoznačně určit, že kontroluje 

různé jízdenky a ne tu samou několikrát. 
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V momentě zobrazení detailu jízdenky pro kontrolu (2D kód i vizuální informace) bude nastaven jas zařízení 

na dostatečně vysokou úroveň (pravděpodobně maximální) pro komfortní přečtení informace ve všech 

podmínkách.  

 Zobrazení/stažení daňového dokladu 

Zobrazení, možnost stažení nebo zaslání na emial daňového dokladu ke konkrétní jednotlivé jízdence.  

 Zobrazení historie zakoupených jízdenek 

Zobrazení seznamu jízdenek, které uživatel v minulosti zakoupil (limitováno maximálním časem – parametr 

systému). Jedná se především o už aktivované a už neplatné jednotlivé jízdenky.  

 Zobrazení seznamu jízdenek ke koupi 

Zobrazení seznamu všech dostupných typů jízdenek ke koupi. V seznamu je možno vyhledávat.  

 Zobrazení vizuální informace o platnosti jízdenky 

Přepnutí zobrazení informace ke kontrole jízdenky z reprezentace pomocí opticky čtitelného 2D kódu na 

vizuální informaci zkontrolovatelnou okem. Slouží pro kontroly jízdenek tam, kde není vybavení pro optickou 

kontrolu. 

 Zobrazení zakoupených jízdenek 

Zobrazení seznamu jízdenek zakoupených uživatelem... Zobrazuje jak aktivované, tak ještě neaktivované 

jízdenky. Aktivované jízdenky se zobrazují v seznamu na vrchu.  

 Vyhledávání spojení 

Aplikace umožní vyhledat spojení mezi dvě body. Počátek cesty bude defaultně nastaven na aktuální polohu, 

případně cestující bude moci zvolit počáteční bod: 

 Zadáním adresy 

 Zadáním názvu zastávky 

 Výběrem bodu na mapě 

Cílový bod trasy bude možné zvolit stejným způsobem, jako počátení bod (pouze nebude defautlně vyplněn 

aktuální polohou). Při zadávání zastávky bude uživateli posytnut výběr z několika nejbližších a při zadávání textu 

bude fungovat našeptávač podle názvu zastávky. 

Po zadání počátečního a cílového bodu dojde k vyhledání spojení, včetně časovéh odhadu celé trasy. Zároveň 

bude celá trasa graficky znázorněna na mapě a to včetně té části cesty, kterou cestující musí absolvovat pěšky. 

V případě zdržení některého vozidla na dané trase bude toto zdržení zobrazeno cestujícímu a připočteno 

k celkové délce trasy. 

Vyhledávání spojení umoží rovněž pokročilou variantu hledání, kde bude cestujícímu umožněno hledat 

spojení minimálně pomocí následujících filtrů či nastavení: 

 Maximální počet přestupů 

 Maximální vzdálenost přestupu 

 Typ dopravního prostředku 

 Preference vyhledávání (min. čas, min. přestupů, min. vzd. přestupu, ..) 

 Využití bezbariérových vozů, bezbariérových stanic metra 

V rámci vyhledání spojení bude existovat historie hledání, která uživateli rychle zpřístupní několik naposled 

hledaných tras. Zároveň bude moci uživatel nastavit oblíbené trasy, které budemoci uložit a bude je mít rovněž 

k dipsozici.  

K vyhledání spojení je možno využít službu CRWS, která funkcionalitu vyhledání poskytuje (viz kapitola 1.8.1 

datové zdroje).  
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 Vyhledávání zastávek 

Mobilní aplikace umožní na základě aktuální polohy, nebo zadání konkrétní adresy, vyhledat nejbližší zastávky 

MHD. V případě výběru konkrétní zastávky dokáže aplikace uživatele zobrazit na mapě trasu na konkrétní 

zastávku a zobrazit čas příchodu.  

Zároveň cestující dostane informaci o všech linkách, které přes danou zastávku jezdí, včetně nejbližších 

odjezdů jednotlivých linek.  

 Vyhledávání prodejních míst 

Obdobně jako u vyhledávání zastávek aplikace umožní vyhledat nejbližší prodejní místo a navigovat 

cestujícícho z místa aktuální polohy (i zadané adresy). Zároveň aplikace rozezná jednolitév typy těchto míst 

(například: automat, trafika, kontaktní místo dopravce apod.).  

 Vyhledávání P+R 

Vyhledávání parkovišť P+R bude probíhat stejným způsobem jako vyhledávání prodejních míst či zastávek.  

 Prohlížení map 

V rámci mobilní aplikace bude možné prohlížet vybrané mapy, například mapa metra, mapa tramvajových 

linek, mapa nočních linek apod.  

 Notifikace mimořádných událostí 

V rámci mobilní aplikace bude možné nastavit automatické notifikace v případě výluky či mimořádné události. 

Uživatel si bude moci nastavit, jaké notifikace si přeje dostávat, například: konkrétní linka, konkrétní čas, 

konkrétní pásmo apod.  

 Prohlížení výluk/mimořádností 

V rámci aplikace bude mít cestující k dispozici všechny mimořádné události/výluky v rámci integrovaného 

systému. Zároveň cestující bude moci tyto informace řadit či filtrovat, například na základe konkrétní trasy, času 

apod.  

 Kontakty 

V rámci mobilní aplikace bude možné kontaktovat správce pomocí kontaktního formuláře. Zároveň budou v 

aplikaci uvedeny kontaktní údaje. 

 Bezbariérové zařízení 

V rámci mobilní aplikaci bude mít cestující k dispozici přehled všech bezbariérových zařízení v rámci celého 

PID, včetně aktuálního stavu (funkční, mimo provoz). 

 Zobrazení poloh vozů 

V rámci aplikace bude mít cestující možnost zobrazit mapu s aktuálními reálnými polohami vozů v dopravě. 

U každého vozu bude na mapě zobrazeno minimálně číslo linky.  

 Zobrazení identifikátoru účtu 

V rámci sekce moje účet bude mít uživatel v aplikaci možnost zobrazit informace o jednoznačné identifikaci 

účtu (to, čím bude instalace aplikace identifikována v backend systému aplikace) a to jak textově, tak pomocí 2D 

kódu. Bude využito při řešení reklamací a různých servisních operací v aplikaci. 
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 Návrh aplikace, wireframy 

Následuje návrh obsahu aplikace na jednotlivých obrazovkách. Nejedná se o návrh designu ani závazné 

wireframy – design řešení včetně rozložení prvků bude poptán a dodán zvlášť zadavatelem v rámci jiné zakázky. 

Design k aplikaci a konkretizované wireframy budou dodány po další analýze ve standardním formátu. 

 

Obrázek  - Vyhledání spojení a zobrazení polohy vozů 

 

Funkcionalita vyhledání trasy a výpočet optimální jednotlivé jízdenky ke koupení. Uživateli bude nabídnuto 

rychlé vyhledávání s možností zadat jen cílovou stanici (první obrázek) a aplikace zobrazí předpokládanou cestu 

a nabídne možnost zakoupení jízdenky (druhý obrázek).  

Pokud uživatel nevyplní místo odjezdu, aplikace sama vyhledá nejbližší zastávku. Při ručním zadávání 

počáteční stanice našeptávač zobrazuje nejbližší stanice s využitím polohy, pokud uživatel v aplikaci povolil 

sdílení polohy. Dále je možné zvolit čas odjezdu (primárně je čas odjezdu nastaven na „teď“) a vybrat 

vyhledávanou trasu. Po vyhledání se v detailu trasy zobrazí všechny stanice na trase a čas odjezdu z jednotlivých 

stanic. 

Uživatel zároveň na obrazovce s mapou uvidí aktuální polohu vozů. 
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Obrázek – Menu aplikace 

 

Náhled hlavního menu a možností aplikace. Rychlé odkazy do čtyř hlavních sekcí, rychlý nákup posledních 

jízdenek, menu a změna jazyka. Číslo u odkazu moje jízdenky značí počet zakoupených platných jízdenek.  
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Obrázek  - Výběr jízdenky ke koupi 

   

Výběr z portfolia nabízených jízdenek. Možno fulltextově vyhledávat podle názvu typu jízdenky nebo ceny. 

Ve výchozím stavu zjednodušená nabídka, po přepnutí se zobrazí celý seznam jízdenek dle tarifu PID.  

Obrázek - Koupit jízdenku 

 

Zakoupení jedné konkrétní jízdenky. Možno použít přidruženou platební kartu (pokud je jich více, dá se vybrat 

- tlačítko "změnit" + třetí obrázek), nebo vyplnit údaje jednorázově (s možností zapamatování).  

 

 

3G 9:39 AM

60 minut pro jednotlivou jízdu

Koupit jízdenku

30 minut pro jednotlivou jízdu

24hodinová jízdenka

72hodinová jízdenka

Vyhledat

OffZobrazit kompletní portfolio jízdenek

3G 2:14 PM 3G 2:14 PM

Koupit jízdenku

Koupit!

30 minutová jízdenka jednorázová

Typ:                                                                          30 minut

Cena:                                                                            24 Kč

Informace:                                                         něco dalšího

Přiřazenou k účtu:                                            JIRIVYC23413

Koupit jízdenku

30 minutová jízdenka jednorázová

Typ:                                                                          30 minut

Cena:                                                                            24 Kč

Informace:                                                         něco dalšího

Přihlásit se

Vyplnit informace ke kartě:

Číslo karty

Expirace CVVT

Zapamatovat

Koupit!

Změnit

?

?

MasterCard          **********005

Zaplatit kartou:
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Obrázek - Moje jízdenky 

 

Seznam již uživatelem zakoupených jízdenek. Zobrazuje primárně aktivované a platné ještě neaktivované 

jízdenky. Nabízí zároveň odkaz na zakoupení nové jízdenky a odkaz na historii zakoupených jízdenek, kde bude 

seznam všech i již neplatných jízdenek v minulosti zakoupených.   

  

3G 9:39 AM

Moje zakoupené jízdenky

30 minut pro jednotlivou jízdu

90 minut pro jednotlivou jízdu

Aktivována!

24hodinová jízdenka

Zobrazit historii

30 minut pro jednotlivou jízdu

Koupit novou!

koupená před 27 minutami

před 7 minutami

koupená před 3 dny

koupená před 1 měsícem

3G 9:39 AM

Historie jízdenek

30 minut pro jednotlivou jízdu

90 minut pro jednotlivou jízdu

24hodinová jízdenka

30 minut pro jednotlivou jízdu

vypršela před 2 dny

vypršela před 5 hodinami

vypršela před 2 dny

vypršela před 5 dny

Zpět
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Obrázek  - Detail jízdenky 

 

První obrázek - neaktivní jízdenka, tak jak přijde po zakoupení, tlačítko "Aktivovat" spustí aktivaci (druhý 

obrázek). Tlačítko "Poslat lístek" odešle dosud neaktivovanou jízdenku jinému uživateli. Aktivní jízdenka 

zobrazuje 2D kód nebo vizuální informaci pro kontrolu (třetí, resp. čtvrtý obrázek, pro přepnutí tlačítko "Změnit"). 

Při nedostupném GPS signálu nutná ruční pásmová aktivace (pátý obrázek) s vyhledáváním a našeptávačem 

zastávek (resp. pásem). Pro jízdenky neomezené pásmem se tento krok vynechává. Již prošlá a neplatná jízdenka 

je na šestém obrázku.  
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 Možnosti přihlášení v mobilní aplikaci 

Autentifikace v mobilní aplikaci probíhá pomocí uživatelského emailu a hesla a využívá interní databázi 

uživatelských účtů. Autentifikační rozhraní mobilní aplikace je ale zároveň připraveno pro využití jiného úložiště 

údajů o účtech (jiná databáze s uložením stejných dat – email a heslo) a je schopné  využití externí autentifikační 

služby využívající protokol LDAP, OAuth, OpenID, JWT nebo jiný obdobný (bude specifikováno zadavatelem), a to 

z důvodu napojení na jednotné přihlášení v celém MOS.  

V případě, že již během vývoje bude k dispozici toto jednotné úložiště uživatelských účtů MOS, dodavatel 

mobilní aplikace rovnou přímo implementuje pouze zvolené jednotné přihlášení (pravděpodobně LDAP, bude 

specifikováno vč. specifikace autentizačního rozhraní zadavatelem). Stejná funkcionalita je požadovaná i pro účty 

s jinými oprávněními (s přístupy do back-office rozhraní) – viz dále.  

Neregistrovaní/nepřihlášení uživatelé aplikace jsou v systému identifikování podle jednoznačného 

identifikátoru (zařízení, účet na příslušném store,… navrhne dodavatel) tak, aby bylo z administračního rozhraní 

možno uživatele a jeho nákupy dohledat, převést nákupy a i jinak celkově řešit případ např. ztraceného nebo 

odcizeného zařízení. 

Způsob uložení uživatelských účtů pro tento účel je dále popsán v sekci 1.12. 
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1.3 Princip odbavení pomocí mobilní aplikace  

Obrázek  – Proces odbavení -mobilní aplikace 

  

Obrázek popisuje proces odbavení cestujícího v případě použití mobilní aplikace a jednotlivých jízdenek.  

 

business Proces odbavení - mobilní aplikace

Nástup do vozidlaAktivace jízdenkyNákup jízdenky (předem)

Kontrola jízdenky

Zařízení pro

četbu QR

kódu

Zobrazení a kontrola QR

kódu

Zobrazení a vizuální

kontrola jízdenky

Platná

jízdenka

Úspěšné odbavení Neúspěšné odbavení

Zařízení s

NFC

technologií

NFC kontrola

Online dotaz na kód

jízdenky

Důvěra v

ověření

Ne
Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

2

minuty
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Vzhledem k tomu, že aplikaci bude možné využívat v celém integrovaném dopravním systému, bude docházet 

ke odbavení cestujících ve všech typech dopravy, včetně železnice a příměstských autobusech. Pro kontrolu 

platnosti jízdenky lze využít 3 základní způsoby: 

  Vizuální kontrola 

Každá platná jízdenka bude obsahovat prvky, které budou garantovat její nezaměnitelnost a vizuální 

kontrolovatelnost v bezpečnostní míře minimálně takové, jako je současné papírové jízdné. Na platné jízdence 

bude vždy zobrazen typ jízdenky, čas s datumem konce platnosti a pásma ve kterých je jízdenka platná a ve 

kterých byla označená. Současně bude platná jízdenka obsahovat také dynamické prvky, které se budou měnit 

v krátkých časových intervalech, což znemožní šíření jedné jízdenky do více zařízení (zasílání screenshotů).  

Všechny vizuální prvky ke kontrole budou zobrazeny pouze pokud je jízdenka platná. Jakmile vyprší její 

platnost, nebudou tyto informace již zobrazeny a cestujícímu zůstane informace o této jízdence pouze v podobě 

záznamu v historii zakoupených jízdenek.  

  Strojové čtení 2D kódu 

Každá platná jízdenka bude obsahovat 2D kód, který bude možné načíst pomocí revizorské aplikace nebo 

softwaru koncového zařízení dopravce. V rámci 2D kódu budou zašifrovány informace o typu jízdenky, času s 

datem konce platnosti, pásmu ve kterém je jízdenka platná. Po načtení 2D kódu revizorská aplikace zobrazí 

základní informace a vyhodnotí, zda-li je jízdenka platná. Revizorská aplikace je schopna jednoznačně a spolehlivě 

určit, že je jízdenka platná a zobrazená data jsou pravá i offline pomocí bezpečného dekódovacího algoritmu. Pro 

spolehlivé určení unikátnosti těchto ověřených dat slouží změna 2D kódu a zneplatnění předchozího v časovém 

intervalu 10 vteřin, jak je popsáno výše.  

  Dotaz do DB  

Další možností ověření pravosti jízdenky bude možné zasláním ad hoc dotazu do backendu (BE) mobilní 

aplikace, který obsahuje DB všech jízdenek. BE obratem zašle do kontrolní aplikace informaci o tom, zdali je 

jízdenka skutečně platná. Pokud bude aktivace jízdenek probíhat online, BE bude mít v každém okamžiku aktuální 

informace o aktuálně platných a aktivovaných jízdenkách a bude moci tedy poskytnout vždy relevantní informaci 

o platnosti. 

Tuto možnost bude volitelně poskytovat revizorská aplikace určená pro revizorské zařízení (online dotaz 

provede pouze, pokud bude zařízení online – samotná kontrola platnosti jako taková ale může proběhnout i 

offline, viz výše).  Zároveň však bude v backendu vytvořeno API, které umožní zasílání dotazů i jiným zařízením 

v případě doimplementování této funkčnosti do těchto dalších zařízení. V budoucnu by se mohlo jednat o zařízení 

v autobusech, zařízení průvodčích apod. 

Druh dopravy a způsob kontroly: 

Doprava Vizuální 
kontrola 

Strojové 
načtení 2D kódu 

Dotaz do DB 

Příměstské autobusy 3xx 4xx 
 

x    x* 

Revizorská kontrola na linkách MHD x x x 
Železnice x   x*   x* 

Přívozy x x x 
x*  - kontrolní zařízení na železnicích budou buď používat revizorskou aplikaci, tzn. strojové čtení 2D kódu a dotazování do DB, nebo budou moci 

naimplementovat tyto funkcionality do svých aplikací a využít API, kterého se mohou dotazovat; obdobně toto platí i pro příměstské autobusy, jejichž SW bude 

moci využít API backendu mobilní aplikace a odesílat ad hoc dotazy na kontrolu jízdenky.  
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1.4 Revizorská mobilní aplikace 

Součástí dodávky řešení je i samostatná mobilní aplikace pro revizorské zařízení – aplikace pro validaci 

jízdenek. Tato část mobilní aplikace poskytuje funkcionalitu strojového přečtení 2D kódu jednotlivé jízdenky 

z klientské části mobilní aplikace, kontrolu její platnosti, zobrazení dekódovaných informací o jízdence a hlavně 

zobrazení zřetelného indikátoru o platnosti/neplatnosti jízdenky uživatelovi této části aplikace (revizorovi). 

Stejnou funkcionalitu kontroly revizorská mobilní aplikace poskytuje s využitím NFC technologie. Zároveň 

poskytuje revizorská aplikace všechny funkcionality potřebné pro podporu všech typů odbavení pomocí mobilní 

aplikace – např. zobrazení referenční vizuální informace pro kontrolu platnosti jízdenky při vizuální kontrole. 

Přístup do revizorské aplikace bude zabezpečen a omezen pouze na povolená zařízení. Povolená zařízení bude 

možno spravovat z administračního rozhraní v rámci nastavení systému. 

Tato aplikace je vyvinuta pro mobilní zařízení se systémem Android 4.0 a vyšší. Proces validace jízdenky 

v aplikaci trvá od doby úspěšného načtení 2D kódu do zobrazení informace o jeho platnosti maximálně 1s.  

Součástí dodávky je také aplikační rozhraní dostupné online, které tuto funkcionalitu revizorské aplikace 

poskytuje. Bude tedy možno z jakéhokoliv zařízení využít této funkcionality pouze zajištěním optického přečtení 

informací ve 2D kódu a zaslání online dotazu na toto specifikované API, nebo přímo zasláním dotazu na ověřovací 

kód jízdenky. Zároveň je součástí dodávky aplikační rozhraní pro poskytnutí informací potřebných ke správnému 

aktuálnímu zobrazení referenční vizuální informace. 

Revizorská aplikace zároveň odesílá data o jejím využití do backend systému mobilní aplikace – pokud bude 

provedena kontrola, nebo online dotaz, tento úkon bude v backendu aplikace zaznamenán. U kontroly se eviduje 

minimálně jednoznačný identifikátor zařízení, čas kontroly, výsledek dané kontroly. Aplikace bude poskytovat 

také možnost odeslat zpětně provedené offline kontroly (uchovávají se v aplikaci po dobu minimálně 120 minut).  

 Funkční požadavky na revizorskou aplikaci 

Mobilní revizorská aplikace bude poskytovat nejméně tyto služby: 

 Optické přečtení 2D kódu a validace platnosti jízdenek 

 Přečtení a validace platnosti jízdenek přes NFC technologii 

 Provedení online dotazu na zkontrolovanou jízdenku 

 Provedení online dotazu podle kódu jízdenky 

 Zobrazení referenčního řešení vizuální informace 

 Nastavení způsobu provádění online dotazů – dotaz vždy/dotaz manuálně/dotaz jen na datech 

 Odeslání informací o provedených offline kontrolách 

1.5 Backend/back-office systému mobilní aplikace 

Backend systém k aplikaci ukládá a poskytuje data pro veškerou funkčnost frontendu mobilní aplikace. Ukládá 

tedy potřebné číselníky, údaje o účtech, přístupových právech, nákupech, jízdenkách a poskytuje celkově 

funkčnost a dostupnost celého řešení v požadovaném rozsahu.   

Součástí řešení je i administrační back-office systém, implementovaný jako webová aplikace kompatibilní 

minimálně s prohlížeči Google Chrome 60.*+, Microsoft Edge 30.*+ a Microsoft Internet Explorer 10+. Přístup do 

administračního rozhraní je bezpečnostně oddělen od veřejného internetu (např. umožňuje přístup pouze 

z interní sítě, ze seznamu povolených IP adres, nebo podobně)  

Toto rozhraní poskytuje uživatelskou autentifikaci a autorizaci pro pracovníky back-office a poskytuje přehled 

o jednotlivých nákupech jednotlivých jízdenek. U každé jízdenky je zde evidován uživatelský účet, na který bylo 

zakoupeno (pokud existuje). Evidovány jsou také veškeré online manipulace s jízdenkami, jako je např. jejich 
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odeslání jinému uživateli apod. Administrační rozhraní dále umožňuje vyhledávání a filtrování podle 

uživatelského účtu a podle času/data nákupu a celkově všech dat u jízdenek vedených.  

U neanonymních ještě neaktivovaných jízdenek poskytuje rozhraní funkčnost pro jejich 

zrušení/anulování/smazání, zároveň možnost zadání informace o reklamaci a případném vyplaceném vrácení 

peněz. Systém podporuje funkcionalitu „předání reklamace dopravci“ – reklamaci je možno vyřešit, nebo předat 

k vyřešení dopravci. Dopravci je tedy v jeho uživatelském view umožněno spravovat (pouze) reklamace jemu 

předané k řešení.  

Rozhraní dále poskytuje celkové přehledy a statistiky prodejů (vč. reklamací) za den/týden/měsíc. Jedná se o 

počet prodaných jednotlivých jízdenek, počet dle typu a počet dle času zakoupení. Rozhraní také poskytuje 

tvorba reportů o veškerých prodejích a účtech a jejich export ve standardních strukturovaných formátech (xls, 

csv) pro odeslání do externích systémů. Rozhraní dále poskytuje sledování a statistiky o celkovém používání 

aplikace. 

Další funkcionalitou administrátorského rozhraní je správa a přístup k uživatelským účtům a možnost změny 

jejich základních údajů, jako je jméno, příjmení, email apod. Správa a tvorba administrátorských účtů a nastavení 

parametrů systému a zadání dat a číselníků, jako je katalog prodávaných jízdenek (počáteční tarif bude dodán 

zadavatelem) je zajištěno existencí role Superadministrátora s příslušnými oprávněními. 

Součástí systému je také správa slev a promo akcí (slevy na jednotlivé typy jízdenek, časově omezené slevy, 

možnost odeslání jízdenky na určité skupiny uživatelů/hromadně). Umožněno bude také nastavení programu pro 

ocenění doporučení aplikace (odměna v podobě jízdenky/slevy za přizvání uživatele, který si aplikaci nainstaluje, 

přihlásí se a provede nákup). 

Role v systému existují minimálně v následující podobě: 

 Běžný uživatel – uživatel front-endové mobilní aplikace 

 Revizor/řidič – uživatel revizorské front-endové aplikace z jednoho z koncových zařízení 

 Pracovník back-office – nahlíží do přehledu o nákupech, do uživatelských účtů, je schopen dohledat 

zakoupené jízdenky, řešit reklamace, měnit uživatelské údaje 

 Administrátor back-office – vše, co pracovník back-office, zároveň může kontrolovat práci 

pracovníků back-office, monitorovat jejich aktivitu, pozastavit jejich účet, sledovat a vyhodnocovat 

statistiky, spravovat slevy a promo akce 

 Organizátor – má přístup nahlížet do statistik systému včetě tvorby reportů a má přístup k nastavení 

katalogu prodávaných jízdenek (dle tarifu) 

 Dopravce – má přístup ke statistikám použití revizorské mobilní aplikace – počet kontrol, čas kontrol, 

výsledek kontroly, má přístup k reklamacím 

 Auditor – nahlíží do veškerých logů, statistik a záloh systému 

 Superadministrátor – vše co Auditor a Administrátor back-office, zároveň kompletně řídí tvorbu 

uživatelských účtů a řízení přístupových oprávnění a má přístup k nastavení parametrů systému a 

k čistým datům pro další export/zpracování/napojení na externí systémy. Má možnost 

zadat/importovat a upravovat katalog prodávaných jízdenek (dle tarifu). 

Dodavatel v rámci analýzy navrhne v součinnosti se zadavatelem celkovou strukturu hierarchie uživatelských 

účtů a přístupových rolí. 

Veškeré úkony pracovníků back-office, administrátorů (resp. všech uživatelů back-office systému) a 

systémových účtů řešení (provozní logy činností všech komponent systému) budou logovány. Veškeré přístupy 

na backend (jak z klientských aplikací, tak z ostatních subjektů napojených na API) budou logovány ve 

standardním formátu logu webového serveru. Řešení dále zajistí logování a ukládání statistických dat o používání 

klientských aplikací.  
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 Funkční požadavky back-office rozhraní 

 Zobrazení seznamu provedených nákupů 

 Zobrazení detailu nákupu 

 Možnost blokace účtu/zařízení 

 Možnost dohledání nákupů podle účtu i podle zařízení (anonymní účty) 

 Možnost převodu provedeného nákupu na nové zařízení/účet 

 Možnost zaslání slevy nebo bonusové jízdenky na určité zařízení/účet 

Jedná se o podporu funkcionality pro různé promo akce apod. 

 Zobrazení souhrnných statistik o nákupech 

 Správa uživatelských účtů – výpis, detail, úpravy údajů 

 Možnost zrušení/anulování ještě neaktivovaného nákupu jízdenky 

 Správa reklamací – možnost zadání reklamace, schválení/zamítnutí, předání dopravci/prodejci 

Součástí uživatelského view pro back-office i uživatelského view pro dopravce. 

 Výpis prodejů včetně reklamací 

 Výpis reklamací 

 Správa dat o používání revizorské aplikace – čas kontroly, výsledek kontroly, revizor který kontrolu 

provedl 

Součást uživatelského view pro dopravce. 

 Statistiky o kontrolách – počty kontrol dle revizora/zařízení  

Součást uživatelského view pro dopravce. 

 Možnost přiřazení údajů o revizorovi k identifikátoru revizorského zařízení 

Součást uživatelského view pro dopravce. 

 Správa tarifu 

Součást uživatelského view pro Organizátora. 

 Správa reklamací předaných k řešení dopravci – schválení, zamítnutí 

Součást uživatelského view pro dopravce. 

 Správa uživatelských účtů (tvorba uživatelů, přiřazení oprávnění) 

 Filtrování a vyhledávání ve všech datových výpisech 

 Možnost exportu všech výpisů, statistik, reportů do běžných formátů (xls, csv, pdf) 

1.6 Další nefunkční požadavky na řešení 

 Klientská mobilní aplikace je implementovaná jako nativní aplikace pro systém Android 4.0 a vyšší, 

splňující standardy pro aplikace platformy 

 Klientská mobilní aplikace je implementovaná jako nativní aplikace pro systém iOS 9 a vyšší, splňující 

standardy pro aplikace platformy 

 Obě verze klientské mobilní aplikace reagují na uživatelský vstup bez zpoždění většího než 400ms.  

 Doba odezvy při přihlášení do aplikace, zobrazení historie, přidání bankovní karty, a ostatní online 

transakce je menší než 900ms 

 Obdržení jednotlivé jízdenky od doby jeho zakoupení proběhne do 5s 

 Backend řešení aplikace je schopen zpracovávat nákupy a celkově požadavky aplikace od všech jejich 

momentálě aktivních uživatelů i ve špičkách jejího využití bez překročení výše popsaných limitů  

 Špičkou se rozumí 50 transakcí za vteřinu 

 Očekávaná velikost prodejů jednotlivých jízdenek je 2 000 0001  měsíčně 

 Backend řešení aplikace je připraven i pro další nárůst toku dat a škálování systému, jak co se týče 

prodeje jednotlivých jízdenek, tak rozšíření aplikace s dalšími funkcionalitami  

                                                             
1 Data vychází ze současných statistik o prodejích jednotlivých SMS jízdenek, jízdenek přes aplikaci Sejf a 

odhadů přesunu zákazníků k využívání mobilní aplikace MOS 
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 Backend řešení aplikace využívá neuzavřenou architekturu a je schopen využít škálování HW 

(horizontální i vertikální) systému pro navýšení svého výkonu bez úprav řešení aplikace 

 Backend řešení aplikace je schopen běžet v plně virtualizovaném prostředí a podporuje snadnou 

migraci na jinou infrastrukturu (VMWARE ready) 

 Nosná virtualizační platforma zadavatele je VMWARE, dodavatel musí dodat řešení, které bude 

funkční nad danou platformou 

 Architektura backendu řešení aplikace podporuje dodatečné škálování až v rámci více než 

dvojnásobku celkové velikosti datových toků i potřebného datového úložiště 

 Backend řešení aplikace a datové úložiště aplikace běží v replikovaném režimu (minimálně 2 uzly 

aplikace i datového úložiště) zajišťujícím vysokou dostupnost 

 Celková požadovaná roční dostupnost backendu řešení aplikace je 99,9 %, nepočítají se plánované 

výpadky v případě údržby, které mohou probíhat mezi 1:00 a 5:00 v délce do 2 hodin maximálně 6x 

ročně. V prvních 6 měsících provozu aplikace jsou tolerovány další 3 plánované výpadky dle 

parametrů výše 

 V případě katastrofy je RPO backendu aplikace 15 minut a RTO aplikace 15 minut 

 Mobilní aplikace jsou pravidelně aktualizované v případě vydání nové verze systému Android a iOS 

tak, aby splňovala nové požadavky a standardy platformy, se zachováním zpětné kompatibility 

funkčnosti, pokud je možná 

 Všechny aktualizace řešení aplikace budou probíhat a budou vydávány po dohodě se zadavatelem. 

V případě nutnosti vydání kritické aktualizace z důvodu chyby zabraňující řádnému provozu aplikací 

je dodavatel povinnen dodat aktualizaci s opravou do 24 hodin a vydat mobilní aplikace do 

příslušných distribučních obchodů v jejich stanoveném kritickém limitu pro vydání aplikací 

 V případě vydání nových verzí operačních systémů zabraňující zpětné kompatibilitě a plné 

funkcionalitě aplikace je dodavatel povinnen vydat novou funkční verzi okamžitě po jejich vydání, 

bez přerušení řádného provozu aplikací 

 Veškeré součásti řešení jsou navrženy tak, aby byly monitorovatelné a dohledovatelné standardními 

dohledovými nástroji 

V rámci nabídky požadujeme navrhnout kompletní HW architekturu pro aplikační řešení, tak aby splňovala 

výkonnostní parametry, která jsou na systém kladena a jsou uvedena v rámci zadávací dokumentace. 

Předpoklad je provoz aplikačního prostředí v rozsahu vysoce dostupného řešení v parametrech dostupnosti 

99.982%, maximální doba přerušení provozu 1.6 hodiny/rok tedy v parametrech datových center kategorie Tier 

III. 

Dodavatel řešení v rámci nabídky specifikuje, dodá následující podklady: 

 Architekturu požadované infrastruktury pro její běh ve vysoké dostupnosti 

 Komunikační mapu celého prostředí 

 Výkonové požadavky na jednotlivé části jako např. (server, sítě, úložiště…atd.) 

 Požadavky licenčního charakteru na produkty jež nejsou dílem dodavatele aplikačního řešení 

 Návrh implementace backend infrastruktury nad kterou má být implementováno aplikační řešení 

 Stručný implementační plán s odhadem časování 
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Specifikace předpokládané infrastruktury: 

 

Předpokládaná infrastruktura poptávané aplikace. Plně virtuální řešení je preferované. Uvedené parametry 

výkonu a členění jsou pouze předpokladem zadavatele. Dodavatel definuje požadované řešení v konkrétních 

hodnotách na základě plánované použité implementace a předpokládané velikosti datových toků. 

1.7 Způsob napojení mobilní aplikace na ostatní systémy v rámci MOS 

Mobilní aplikace je dílčí součástí MOS, proto existuje její napojení na ostatní části systému. Toto napojení je 

realizováno hlavně přenosem souhrnných dat o nákupech jednotlivých jízdenek a ostatních statistických dat 

periodicky do úložiště MOS. Online přenos neprobíhá. 

Backend systém mobilní aplikace přenáší data o veškerých nákupech za jednotlivý den vždy následující den 

ráno mimo špičku, do 5:00. Přenášená data jsou exportem z databáze ve formátu XML nebo JSON a přenos 

probíhá na server úložiště MOS přes zabezpečený protokol. V případě výpadku během přenosu to systém 

detekuje a zajistí pozdější přenos. 

V tomto a v ostatních chybových či kritických případech aplikace notifikuje monitoring MOS – je specifikované 

API, na kterém tento systém naslouchá. Veškeré automatické přenosy dat jsou logovány ve speciálním logu ve 

standardním zpracovatelném formátu.  

Součástí dodávky řešení je definice požadované infrastruktury, hardwarových požadavků a popis případné 

migrace, z důvodu možné budoucí migrace do fyzické lokality datového centra MOS. 

1.8 Způsob napojení mobilní aplikace na externí subjekty a rozhraní řešení 

Backend mobilní aplikace bude zajišťovat integraci a napojení řešení na externí systémy třetích stran. Jedná 

se hlavně o rozhraní pro online dotaz na platnost prodané jízdenky, jak je specifikováno výše u revizorské 

kontroly. Toto rozhraní naslouchá online dotazům z koncových zařízení dopravců a poskytuje jednoznačnou 

informaci o aktuální platnosti jízdenky. Součástí dodávky je také rozhraní pro poskytnutí informací potřebných 

ke správnému aktuálnímu zobrazení referenční vizuální informace. Účelem tohoto rozhraní je možnost 

doprogramování funkcionality kontroly platnosti jízdenky a funkcionality zobrazení referenčního vizuálního 

řešení do ostatních koncových zařízení dopravců jejich dodavateli (není součástí této VZ). 
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Další napojení backendu řešení na externí systému budou řešeny dávkově v podobu přenosu souhrnných 

statistických informací a kompletních reportů o prodejích. Tyto exporty je možno generovat z administračního 

rozhraní, jak je popsáno výše. 

Součástí řešení bude také rozhraní a napojení na ekonomický systém provozovatele – online rozhraní pro 

zobrazení informací o prodeji, daňové doklady apod.  

 Napojení na datové zdroje 

Aplikace bude využívat data z různých zdrojů. Součástí řešení mobilní aplikace je tedy online napojení na 

rozhraní poskytující data i offline dávkové zpracování dat pro využití v aplikaci. 

Rámcový seznam datových zdrojů, které budou v aplikaci využity: 

 Seznam zastávek 

Sada statických souborů se zastávkami. XML soubory a předzpracované soubory ve formátu JSON. 

 IDOS 

Webové rozhraní služby CRWS pro vyhledávání spojení. Služba komunikuje přes http GET/POST + JSON formát, 

nebo přes http SOAP. 

 Databáze výluk a mimořádností 

Webová služba pro mimořádnosti komunikující přes http GET + XML formát. RSS feed s výlukami. 

 MPVnet (odjezdové tabule) 

Webová služba poskytující data ve formátu XML. 

 Tabulka prodejních míst 

Statický soubor s informacemi ve formátu CSV. 

 Web PID 

Na webu PID jsou k dispozici soubory ke stažení ve formátu JSON a RSS feed s daty. 

 Stav bezbariérových zařízení v metru 

Online dostupný soubor ve formátu XML. 

 Parkoviště P+R 

Otevřená data ve formátu JSON, případně geoJSON. 

 Polohy vozů 

V současnosti jsou k dispozici data o poloze pouze u některých vozů ve Středočeském kraji. Dá se předpokládat 

v budoucnu přidání polohy vozů v celém Integrovaném systému. 

Kompletní seznam a přístupy k datovým souborům a webovým službám budou zajištěny zadavatelem a předány 

dodavateli v průběhu realizace. Součástí dodávky je zpracování dat z těchto různorodých datových zdrojů, jejich 

konsolidace a kombinace pro korektní použití pro zajištění šech funkčních požadavků mobilní aplikace. Dodavatel 

musí brát zřetel na značnou nekonzistenci dat z různých zdrojů a jejich problematické propojení (např. pro 

zastávky a jednotlivá místa neexistuje společný jednoznačný identifikátor napříč datovými zdroji, existují 

duplikace dat, stejné názvy reálně odlišných zastávek apod.). 
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1.9 Bezpečnost mobilní aplikace 

Řešení mobilní aplikace má nastavenu HSTS politiku (HTTP Strict Transport Security)a řešení aplikace zajišťuje 

zabezpečené řízení přístupu s oddělením rolí, logování přístupů do systému a pravidelnou aktualizaci. Při návrhu 

řešení budou zohledněny bezpečnostní požadavky z dokumentů projektu OWASP. Minimálně do 3 let od spuštění 

bude implementována ochrana DNS prostřednictvím DANE. Mobilní aplikace bude provádět potřebná 

bezpečnostní opatření vzhledem ke kompromitovaným zařízením. Dodavatel zajistí potřebná bezpečnostní 

opatření v případě kompromitace zařízení, jako je návrat zakoupených jízdenek v případě ztráty telefonu, 

odcizení apod. Dodavatel celkově zmapuje a dodá popis životního cyklu jízdenek ve vztahu k životnímu cyklu 

zařízení. 

Dodavatel v rámci analýzy identifikuje možné bezpečnostní hrozby a během vývoje tyto hrozby eliminuje a 

celkově zajistí bezpečnost aplikace s důrazem na důvěrnost, dostupnost a integritu dat. 

1.10 Požadavky na kvalitu řešení 

Aplikace splňuje standardy pro aplikace dané platformy a aplikace splňuje výše zmíněné nefunkční požadavky. 

Dále jsou součástí aplikace i jednotkové testy pokrývající 100 % všech kritických funkcionalit aplikace, na aplikaci 

jsou provedeny end-to-end testy a uživatelské testování. K aplikaci také existuje programátorská dokumentace 

jejího softwarového řešení a kompletní uživatelská, administrátorská a technická (instalační, zálohovací) 

dokumentace pro její provoz. 

Součástí dodávky je úvodní analýza realizace. Na konci vývoje řešení budou provedeny akceptační a zátěžové 

testy. Výstupem úvodní analýzy řešení bude také minimálně: 

 Popis použité metodiky vývoje 

 Použité jazyky a technologie pro jednotlivé celky řešení 

 Základní architektura a rozdělení řešení do modulů 

 Popis komunikace frontend mobilních aplikací a backendu 

 Definice rolí, definice typu uživatelů 

 Revidované wireframy a funkcionality dle technických možností a UX analýzy 

 Možné bezpečnostní hrozby v aplikaci, jejich míry rizika a návrh na jejich řešení/eliminaci 

 Způsob řízení zdrojového kódu a koordinace vývoje 

 Popis plánovaných použitých metod řízení kvality 

 Výčet dodržených standardů SW kvality 

 Způsob testování v průběhu vývoje SW 

 Způsob akceptačních a výkonnostních testů 

 Popis otevřenosti systému a způsob jeho dalšího rozšíření 

Zdrojový kód aplikace je modulárně strukturovaný a umožňuje snadnou rozšiřitelnost. Všechna rozhraní mezi 

veškerými celky aplikace, použité struktury a vzory jsou kompletně popsány v dokumentaci. 

1.11 Požadavky na dokumentaci aplikace 

Součástí dodávky mobilní aplikace je dodávka dokumentace v následujícím rozsahu. 

 Architektonická dokumentace obsahující popis celkové architektury mobilní aplikace s vazbami na 

navazující systémy. Dokumentace obsahuje schémata pro jednotlivé popisované oblasti v rozsahu 

standardní architektonické dokumentace. 

 Dokument popisující uživatelské rozhraní, ovládání jednotlivých prvků mobilní aplikace i 

administrátorské části. Tento dokument musí být vytvořen v takové míře detailu, aby mohl sloužit jako 

materiál pro kompletní zaškolení nových pracovníků. 
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 Detailní dokumentace pro jednotlivé komponentní části řešení např. databázová vrstva, aplikační front 

end vrstva, výkonová Core vrstva. V rozsahu schémat pro jednotlivé popisované oblasti a detailního 

popisu řešení. 

 Dokument popisující možnosti dohledování aplikačního řešení ve smyslu komplexní dohledu 

obsahujícího dohledy dostupnosti, výkonu, bezpečnosti. Popis možností integrace na dohledová řešení 

vyšší úrovně a napojení na servicedesk řešení třetích stran. 

 Dokument popisující zabezpečení na aplikační úrovni popisující řešení zabezpečení jednotlivých celků, 

ověřovací a auditovací funkcionality. 

 Instalační dokumentaci pro jednotlivé části v rozsahu popisu jednotlivých kroků, aby bylo možné 

realizovat instalaci řešení bez podpory dodavatele či hlubší znalosti instalovaných částí. 

 Dokumentaci testovacích scénářů pro ověřování funkčnosti aplikačního prostředí při standardním běhu 

mobilní aplikace či při odstavení mobilní aplikace. 

 Dokumentace havarijních scénářů a jejich postup řešení s popsanými dopady na prostředí vše v souladu 

s požadovanými SLA. Popis nejkrizovějších situací možných selhání řešení. 

 Dokumentace pro verzování aplikačního řešení popisující principy povyšování verzí. Postupy přes 

provozovaná prostředí vedoucí k nasazení aktuální verze do produkčního běhu. 

 Dokumentace všech aplikačních rozhraní mezi částmi systému i rozhraní poskytovaných třetím stranám 

včetně použitých protokolů, formát dat, jednotlivých metod, zabezpečení a popis připojení dalšího 

konzumenta rozhraní. 

 Dokumentace k rozhraním pro revizorskou aplikaci, popisující využití dat z rozhraní pro online dotaz a 

z rozhraní pro zobrazení referenčního řešení vizuální kontroly. Konkrétně popis, jak replikovat korektní 

zobrazení správného referenčního řešení za použití dat z tohoto rozhraní. 

 Dokumentace procesu změny podoby 2D kódu a vizuální kontroly v čase . 

 Programátorská dokumentace použitých tříd, interface, struktur, modulů aplikace s popisem 

funkcionality a s možností využití této dokumentace pro využití stávající funkcionality při rozšíření 

aplikace. 

 Dokument obsahující seznam použitých datových zdrojů a způsob komunikace s nimi a zpracování dat. 

Datové toky, způsob a četnost přenosů dat. 

 Dokument popisující způsob, jakým se zálohují data v řešení, jak často, typu záloh, strategie zálohování, 

popis provedení manuální zálohy a kompletní popis obnovy záloh. 

1.12 Způsob uchovávání účtů a osobních údajů a archivace 

Uživatelské účty jsou v rámci aplikace uloženy v zabezpečené databázi, která vyžaduje autorizaci a je 

oddělená od veřejného internetu na nižší než aplikační úrovni. Účty jsou v databázi uloženy ve strukturované 

podobě, kterou je možno v budoucnu exportovat/migrovat do jiného úložiště. Hesla jsou uložena v zašifrované 

podobě s použitím bezpeční hašovací funkce podle současných bezpečnostních best practices, např. bcrypt.  

Aplikace obsahuje ve svých podmínkách použití souhlas s případnou budoucí migrací uživatelských účtů do 

MOS. Způsob uchování všech osobních údajů v aplikaci je v souladu s platnými předpisy a GDPR. 

1.13  Specifikace parametrů pro zálohování a obnovu 

Oblast zálohování a archivace je nedílnou součástí dodávaného řešení ve smyslu definice principů zálohování 

aplikačního řešení a jeho obnovy a případné archivace. Nejedná se o dodání zálohovacího řešení, ale o definování 

principů garantované, efektivní a bezpečné zálohy aplikačního řešení. Následně o garantovanou obnovu 

v rozsahu definovaných parametrů. V neposlední řadě soulad s bezpečnostní úrovní, jež zabrání obnovená data 

zneužít mimo provozované prostředí aplikace. Následující body definují požadavky provozovatele aplikačního 

řešení na oblast zálohování/obnovy a archivace. 

 Záloha aplikačního řešení postihuje všechny části řešení nevyjímaje i  oblasti, které jsou datově 

statické a nemění se v průběhu let provozu. 
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 Záloha je realizována přes standardní technologie provozovatele a je požadována otevřená 

platforma aplikačního řešení, která neomezí provozovatele proprietárním řešením pro zálohu celku 

či některé části. 

 Zálohování aplikačního řešení bude provozováno v tzv. online stavu tj. bez odstavování běhu řešení 

pro potřeby zálohy. Jelikož je systém dostupný 24x7x365 neexistuje definované maitenance okno 

pro běh záloh a zálohy poběží v nejméně vytížené době provozu. Předpoklad zálohovacího okna je 

00:30 – 5:00 hod. 

 Zálohování bude realizováno formou denní inkrementální zálohy s retencí denních záloh po dobu 

30dní. Následně bude provedena konsolidace retencí na 4 záloh týdenních a 12 záloh měsíčních. U 

systémů vyžadujících efektivnější formu zálohy (např. databázové řešení či specifické souborové 

systémy) bude definována vyšší četnost záloh (např. 15min rozsah zálohy) 

 V rámci záloh je předpokládáno využití šifrování zálohovaných dat zálohovacím systémem 

provozovatele. 

 Zálohovací řešení provozovatele bude provozováno na odloučeném řešení od produkčního prostředí 

aplikačního řešení. 

 Dodavatel aplikačního řešení specifikuje v dokumentu pro oblast záloh a obnovy principy zálohování 

a obnov prostředí v takovém rozsahu aby bylo možné na straně provozovatele definovat zálohovací 

politiky. 

 Oblast obnovy předpokládá obnovitelnost dat v následujícím rozsahu 

 Obnova dat v provozním režimu pokud obnova neovlivňuje provoz samotný 

 Obnova databázové vrstvy RTO/RPO=15min 

 Obnova Aplikační Core vrstvy RTO/RPO=15min 

 Obnova celého aplikačního řešení při totálním selhání  RTO= 300 min 

 GDPR – provozovatel zálohovacího řešení bude pro potřeby zálohování, archivace a obnovy využívat 

řešení, které svými parametry bude v souladu s GDPR legislativou.  

1.14 Specifikace parametrů pro plnění SLA – incident management 

Služby incident managementu mobilních aplikací (klientských a revizorské) 

Popis služby Služba využívaná objednatelem při řešení incidentů a problémů v průběhu provozu 

řešení mobilní aplikace, vedoucí k nápravě chyb, zajištění bezproblémového běhu 

všech komponent řešení a minimalizaci dopadů. 

Postup při 

zavedení služby 
Služby budou poskytovány ve stanoveném rozsahu po nasazení systému mobilní 

aplikace do provozu. 

Předpokládaný 

rozsah služby 
Služby incident managementu minimálně ve stanovených oblastech: 

 provoz revizorské mobilní aplikace Android 

 provoz klientské mobilní aplikace Android 

 provoz klientské mobilní aplikace iOS 

Kvalitativní 

ukazatele služby 

(SLA) 

Služby budou poskytovány průběžně nepřetržitě po celou dobu trvání smlouvy 

v průběhu provozu služby mobilní aplikace. 

Rozsah 

zaručeného provozu 

služby 

7x24 

Po-Ne 0:00 – 24:00 

SLA parametry – Incident Management mobilních aplikací 

Parametr Popis Priorita Reakční doba Doba 

vyřešení 

Doba 

opravy 

(předání 

nové 

verze) 
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Doba vyřešení Dobou vyřešení se myslí 

čas, který uplyne od 

akceptace 

Incidentu/servisního 

požadavku do doby 

prvotního řešení pro 

zamezení dalšího 

pokračování trvání incidentu 

(nedostupnosti/úniku tržeb). 

 

Dobou opravy se myslí čas, 

který uplyne od akceptace 

Incidentu/servisního 

požadavku do doby předání 

opravené verze aplikace 

s vyřešeným problémem a 

zamezení dalšího výskytu 

Incidentu, připravené pro 

vydání do distribučních 

obchodů v jejich 

stanoveném kritickém limitu 

pro vydání aplikací. 

 

Doba vyřešení i doba opravy 

začínají ve stejný moment – 

akceptace incidentu. 

A0 10 min. 15 min. 24 hod. 

A 10 min. 2 hod. 48 hod. 

B 30 min. 48 hod. 48 hod. 

 

C 60 min. 72 hod. 72 hod. 

 Priorita Definice  

Definice priorit 

incidentů 
Priorita A0 Veškeré incidenty, které mají nebo by mohly mít dopad 

na únik tržeb. Jedná se zejména o bezpečnostní 

incidenty, jako je prolomení aplikace. 

 

Priorita A Služba je celkově nedostupná a nedostupností jsou 

postiženi všichni uživatelé dané služby. Dopad je 

vysoký, činnost dotčená daným incidentem nemůže 

být vykonána náhradním způsobem, jde o problém 

všech skupin uživatelů. Naléhavost je vysoká, neboť 

incident prokazatelně ohrožuje splnění termínu 

prováděné činnosti a neexistuje žádné náhradní řešení  

Nebo 

Služba je celkově nedostupná a nedostupností je 

postižena jen některá skupina uživatelů. Dopad je 

střední, protože se nejedná o problém všech uživatelů, 

naléhavost je vysoká, protože incident prokazatelně 

ohrožuje splnění termínu prováděné činnosti a 

neexistuje žádné náhradní řešení.  

Nebo  

Služba je částečně nedostupná, tj. není dostupný 

některý funkční modul dané služby. Touto částečnou 

nedostupností jsou postiženi všichni uživatelé dané 

služby. Dopad je vysoký, protože se týká všech skupin 

uživatelů, naléhavost je však střední, neboť existuje 

známé náhradní řešení. 

 

Priorita B Služba je mírně omezená a touto mírnou omezeností 

jsou postiženy pouze některé skupiny uživatelů. Dopad 

je střední, protože činnost sice nemůže vykonat někdo 

jiný, nejde však o problém všech uživatelů a jejich 

skupin.  

nebo  
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Služba je částečně nedostupná a touto částečnou 

nedostupností je postižen jednotlivý uživatel. Dopad je 

střední, protože dotčenou činnost může vykonat někdo 

jiný. Naléhavost je střední, protože je sice 

prokazatelně ohroženo splnění termínu prováděné 

činnosti, pro vykonání této činnosti však existuje 

známé náhradní řešení.  

Priorita C Služba je mírně omezená a touto mírnou omezeností 

je postižen jednotlivý uživatel. Dopad je nízký, protože 

dotčenou činnost může vykonat někdo jiný a 

naléhavost je nízká, protože nedochází k ohrožení 

termínu.  

 

 

 

Služby incident managementu backendu řešení a administračního rozhraní 

Popis služby Služba využívaná objednatelem při řešení incidentů a problémů v průběhu provozu 

řešení mobilní aplikace, vedoucí k nápravě chyb, zajištění bezproblémového běhu 

všech komponent řešení a minimalizaci dopadů. 

Postup při 

zavedení služby 
Služby budou poskytovány ve stanoveném rozsahu po nasazení systému mobilní 

aplikace do provozu. 

Předpokládaný 

rozsah služby 
Služby incident managementu minimálně ve stanovených oblastech: 

 provoz systému mobilní aplikace  

 provoz backend systému a poskytování dat pro klientské aplikace 

 provoz všech rozhraní systému 

 provoz uživatelských view do administračního rozhraní 

o back-office rozhraní 

o rozhraní pro dopravce 

o rozhraní pro Organizátora 

Kvalitativní 

ukazatele služby 

(SLA) 

Služby budou poskytovány průběžně nepřetržitě po celou dobu trvání smlouvy 

v průběhu provozu služby mobilní aplikace. 

Rozsah 

zaručeného provozu 

služby 

7x24 

Po-Ne 0:00 – 24:00 

SLA parametry – Incident Management mobilních aplikací 

Parametr Popis Priorita Reakční doba Doba 

vyřešení 

Doba 

opravy 

(předání 

nové 

verze) 

Doba vyřešení Dobou vyřešení se myslí 

čas, který uplyne od 

akceptace 

Incidentu/servisního 

požadavku do doby 

prvotního řešení pro 

zamezení dalšího 

pokračování trvání incidentu 

(nedostupnosti/úniku tržeb). 

 

Dobou opravy se myslí čas, 

který uplyne od akceptace 

Incidentu/servisního 

požadavku do doby předání 

A0 10 min. 15 min. 24 hod. 

A 10 min. 2 hod. 48 hod. 

B 30 min. 48 hod. 48 hod. 

 

C 60 min. 72 hod. 72 hod. 
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opravené verze aplikace 

s vyřešeným problémem a 

zamezení dalšího výskytu 

Incidentu. 

 

Doba vyřešení i doba opravy 

začínají ve stejný moment – 

akceptace incidentu. 

 Priorita Definice  

Definice priorit 

incidentů 
Priorita A0 Veškeré incidenty, které mají nebo by mohly mít dopad 

na únik tržeb. Jedná se zejména o bezpečnostní 

incidenty, jako je prolomení aplikace. 

 

Priorita A Služba je celkově nedostupná a nedostupností jsou 

postiženi všichni uživatelé dané služby. Dopad je 

vysoký, činnost dotčená daným incidentem nemůže 

být vykonána náhradním způsobem, jde o problém 

všech skupin uživatelů. Naléhavost je vysoká, neboť 

incident prokazatelně ohrožuje splnění termínu 

prováděné činnosti a neexistuje žádné náhradní řešení  

Nebo 

Služba je celkově nedostupná a nedostupností je 

postižena jen některá skupina uživatelů. Dopad je 

střední, protože se nejedná o problém všech uživatelů, 

naléhavost je vysoká, protože incident prokazatelně 

ohrožuje splnění termínu prováděné činnosti a 

neexistuje žádné náhradní řešení.  

Nebo  

Služba je částečně nedostupná, tj. není dostupný 

některý funkční modul dané služby. Touto částečnou 

nedostupností jsou postiženi všichni uživatelé dané 

služby. Dopad je vysoký, protože se týká všech skupin 

uživatelů, naléhavost je však střední, neboť existuje 

známé náhradní řešení. 

 

Priorita B Služba je mírně omezená a touto mírnou omezeností 

jsou postiženy pouze některé skupiny uživatelů. Dopad 

je střední, protože činnost sice nemůže vykonat někdo 

jiný, nejde však o problém všech uživatelů a jejich 

skupin.  

nebo  

Služba je částečně nedostupná a touto částečnou 

nedostupností je postižen jednotlivý uživatel. Dopad je 

střední, protože dotčenou činnost může vykonat někdo 

jiný. Naléhavost je střední, protože je sice 

prokazatelně ohroženo splnění termínu prováděné 

činnosti, pro vykonání této činnosti však existuje 

známé náhradní řešení.  

 

Priorita C Služba je mírně omezená a touto mírnou omezeností 

je postižen jednotlivý uživatel. Dopad je nízký, protože 

dotčenou činnost může vykonat někdo jiný a 

naléhavost je nízká, protože nedochází k ohrožení 

termínu.  
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Služby pravidelné údržby 

Popis služby Služba pravidelné údržby a periodické kontroly stavu systému. Sledování nových 

verzí systémů Android a iOS a vydání upgradu aplikace v souladu se změnami 

v systémech a přihlížení ke standardům dané platformy s maximálním možným 

zachováním zpětné kompatibility. Součástí je také reportování této údržby a 

updatů. 

 

Postup při zavedení 

služby 
Služby budou poskytovány ve stanoveném rozsahu po nasazení systému 

mobilní aplikace do provozu. 

Předpokládaný rozsah 

služby 
Služby pravidelné údržb: 

 Patch managment 

 Pravidelná profylaxe 

 Vydávání pravidelných updatů aplikací 

 Zachování bezpečnosti a aktuálnosti systému 

Kvalitativní ukazatele 

služby (SLA) 
Služby budou poskytovány průběžně po celou dobu trvání smlouvy. 

SLA parametry 

Četnost 4x za rok (každé 3 měsíce) 

Výstup Report dokument o výsledku pravidelné údržby, aktuálním stavu systémů a 

provedených krocích a updatech. 

 

1.15 Způsob přípravy aplikace pro další rozšíření 

Modularita aplikace umožňuje rozšíření na funkčnost specifikovanou v sekci 1.16 a napojení na ostatní 

subsystémy MOS, a to i v případě vývoje tohoto rozšíření aplikace jiným dodavatelem. Popis postupu při rozšíření 

na tuto funkčnost a rámcové pokyny pro rozšíření je součástí řešení v rámci dokumentace k aplikaci.  

Dodavatel dodá popis, čím zajistil možné budoucí rozšíření, popis otevřenosti, popis způsobu napojení dalších 

funkcionalit na stávající moduly aplikace. 

1.16 Případy užití mobilní aplikace po jejím rozšíření v další etapě (není 

součástí VZ) 

Tato 2. etapa není součástí aplikace, která bude poptávána v rámci této ZD. 

Mobilní aplikace bude po rozšíření do 2.etapy poskytovat nejméně tyto služby: 

 

 Import kalendáře 

Naimportování kalendáře z formátu iCal nebo obdobných, pro automatické vytvoření pravidelných cest se 

zadaným "kam" podle místa konání události z kalendáře.  

 Kalendář cest 

Zobrazení kalendáře s vyznačením uživatelových vyhledaných tras ke kterým zakoupil jízdenku, zobrazení 

uživatelem zadaných pravidelných cest, s možností jejich úpravy.  

 Správa účtu MOS 

Zobrazení informací a možnost správy uživatelského účtu MOS, jako je změna údajů, přiřazení a odebrání 

identifikátorů, správa cizího účtu, žádost o slevy apod. 



Příloha č. 5 ZD 

 

 Správa identifikátorů 

Zobrazení seznamu a možnost přidání nového nosiče ID pro dlouhodobé kupóny (provozovatelská karta, 

partnerská karta). Zobrazení informací o platnosti, nahraných kupónech. Obdobná funkcionalita téměř ve 

stejném rozsahu, jako bude poskytovat e-shop MOS. 

 Správa jízdních dokladů 

Zobrazení seznamu a možnost zakoupení nového jízdního dokladu (časové jízdné, dlouhodobý kupón) 

vázaného k jednomu z identifikátorů, nebo k účtu MOS. Obdobná funkcionalita téměř ve stejném rozsahu, jako 

bude poskytovat e-shop MOS.  

 Zadání pravidelné jízdy 

Možnost přidat novou pravidelnou jízdu. Zadání odkud (může být zvoleno aktuální poloha v době cesty), kam, 

kdy, opakování apod.) a uložení této pravidelné trasy do kalendáře cest.  

 Zobrazení zakoupených kupónů 

Zobrazení seznamu všech dlouhodobých časových kupónů nahraných na účtu uživatele v MOS.    

 

 
















































