
          Příloha č. 3 

Vstupní data pro zúčtovací centrum 
 

Vstupní data dopravců a předprodejních míst  budou předávána do zúčtovacího centra  
souhrnně po  ukončení kalendářního měsíce v termínu od 1. do 9. dne  následujícího  měsíce. 
Data budou nahrána na FTP server zúčtovacího centra do předepsaných adresářů. SW pro 
nahrávání na FTP server si každý účastník zúčtování zajistí sám. Přístupové údaje bude 
vydávat provozovatel clearingu na základě požadavků koordinátora. 
 
1.1 Příprava dat 
 
Žádný z účastníků IDS Jihočeského kraje nemá odbavovací zařízení a backoffice přípraven na 
IDS JK a formát výstupní věty navržený v metodice. S ohledem na tuto skutečnost objednatel 
zajistí,  aby dopravci do stávajících odbavovacích zařízení doplnili evidenční jízdenku 
s nulovou hodnotou. Tato netištěná jízdenka bude  vystavena každému cestujícímu, který 
pojede s jednozónovým časovým kupónem MHD ve VLD nebo ve vlaku. 
 
1.2 Formát vstupních dat se liší u jednotlivých zaintegrovaných dopravců: 
 

 GW BUS a.s. 
 
Soubor vstupních dat lze vyexportovat z obslužného softwaru pro odbavovací zařízení na 
výdej jízdenek USV 24C (bez nároků na úpravy SW dopravců). 
Formát dat bude CSV – záznamově orientovaný formát dat s oddělovači (pole oddělena 
čárkou, záznamy odděleny středníkem a CRLF). Všechny údaje jsou uvedeny v textovém 
tvaru (textová pole uzavřená ve znacích uvozovky nahoře). Uvozovky uvnitř textu není třeba 
zdvojovat.  
Soubor se bude jmenovat listky.csv 
 
Popis souboru: 

název pole charakter a popis pole typ v DB 
Číslo řidiče - povinné číslo Num (10) 
Číslo strojku - povinné číslo Num (10) 
Číslo odpočtu - povinné číslo Num (10) 
Číslo jízdenky - povinné číslo Num (11) 
Stornování jízdenky - povinná textová hodnota z množiny {True, False} Boolean 
Datum výdeje - povinné datum (DDMMRR) String (6) 
Čas výdeje - povinný čas (HHMMSS) String (6) 
Linka - povinné číslo linky Num (10) 
Spoj - povinné číslo spoje Num (10) 
Zkratka tarifu - povinné označení tarifu String (3) 
ID zastávky od - povinné číslo, pokud lze zastávku určit Num (10) 
ID zastávky do - povinné číslo, pokud lze zastávku určit Num (10) 
Tar. čís. zastávky od - povinné číslo, pokud je lze určit Num (10) 
Tar. čís. zastávky do - povinné číslo, pokud je lze určit Num (10) 

Tarifní kilometry - povinné číslo v případě kilometrického tarifu Num (4) 
Počet zón - povinné číslo v případě zónového tarifu Num (5) 



 
 

 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 
 
Soubor lze vyexportovat z obslužného softwaru pro odbavovací zařízení WinAD (bez nutnosti 
úpravy SW). 
Formát dat: CSV – záznamově orientovaný formát dat s oddělovači (pole oddělena čárkou, 
záznamy odděleny středníkem a CRLF). Všechny údaje jsou uvedeny v textovém tvaru 
(textová pole uzavřená ve znacích uvozovky nahoře). Uvozovky uvnitř textu není třeba 
zdvojovat. 
Soubor se bude jmenovat listky.csv 
 
Popis souboru: 

Zóny - povinný text v případě, že se jedná o zónovou jízdenku 
určenou pro konkrétní zóny – výčet oddělený čárkami 

String (96) 

IDS - povinné číslo dle číselníku IDS, pokud se jedná o IDS Num (5) 
Cena vydaného lístku - povinné reálné číslo Num (15,2) 
Cena obyčejného lístku - povinné reálné číslo Num (15,2) 
Měna - povinné označení měny – Kč, Sk nebo mezinárodní 

zkratka (CZK, SVK, EUR, USD atd.) 
String (3) 

Typ platby - povinné číslo z číselníku typu platby Num (5) 
Platnost od - povinné datum (DDMMRR)  String (6) 
Platnost do - povinné datum (DDMMRR)  String (6) 
Dialog - nepovinný text String (255) 
Ruční vstup - povinné číslo 

- pokud je > 0 záznam vložen ručním vstupem dat 
Num (5) 

název pole charakter a popis pole typ v DB 
Číslo řidiče - povinné číslo Num (5) 
Číslo strojku - povinné číslo Num (7) 
Číslo odpočtu - povinné číslo Num (4) 
Číslo jízdenky - povinné číslo Num (7) 
Stornování jízdenky - povinné číslo stornované jízdenky 

- vyplňuje se jen v případě, že se jedná o storno záznam 
Num (7) 

Datum výdeje - povinné datum (DDMMRR) String (6) 
Čas výdeje - povinný čas (HHMMSS) String (6) 

Počet osob - povinné číslo Num (3) 
Linka - povinné číslo linky Num (6) 
Spoj - povinné číslo spoje Num (6) 
Zkratka tarifu - povinné označení tarifu String (3) 
ID zastávky od - povinné číslo , pokud lze zastávku určit Num (10) 
ID zastávky do - povinné číslo , pokud lze zastávku určit Num (10) 
Tarifní kilometry - povinné číslo v případě kilometrického tarifu Num (4) 
Počet zón - povinné číslo v případě zónového tarifu Num (5) 
Zóny - povinný text v případě, že se jedná o zónovou jízdenku 

určenou pro konkrétní zóny – výčet oddělený čárkami 
String (96) 

IDS - povinné číslo dle číselníku IDS, pokud se jedná o IDS Num (5) 

Cena vydaného lístku - povinné reálné číslo Num (6,2) 
Cena obyčejného lístku - povinné reálné číslo Num (6,2) 



 

 České dráhy a.s. 
 
Ze systémů ČD bude vyexportován soubor ve formátu CSV – záznamově orientovaný formát 
dat s oddělovači (pole oddělena čárkou, záznamy odděleny středníkem a CRLF). Všechny 
údaje jsou uvedeny v textovém tvaru (textová pole uzavřená ve znacích uvozovky nahoře). 
Uvozovky uvnitř textu není třeba zdvojovat. 
Soubor se bude jmenovat listky.csv 
 
Popis souboru: 

 

 Dopravní podnik města České Budějovice a.s. 
 
Pro zpracování clearingu není třeba zasílat žádné údaje z jízd ani z prodejů kupónů MHD, je 
pouze nutné spočítat „průměrnou cenu jedné jízdy“ (dle bodu 11.3 Metodiky). Tato cena 
bude vypočtena dopravcem, odsouhlasena objednatelem a písemně sdělena zhotoviteli  1 x 
za rok vždy nejpozději do konce  měsíce ledna příslušného roku, za který má být počítáno 
rozúčtování.   
 
 

 Předprodejní místa 
 
V případě předprodeje časových kupónů, musí dopravce dodat data podle formátu bodu 8 
Metodiky.  
Data budou zasílána na FTP server TC JčK a to v termínech podle bodu 7.1 Metodiky.  
 
 

Měna - povinné označení měny – Kč, Sk nebo mezinárodní 
zkratka (CZK, SVK, EUR, USD atd.) 

String (3) 

Typ platby - povinný znak z množiny {‘H’, ‘C’, ‘B’} 
- H – platba hotově, C – platba čipovou kartou, 
B – platba bankovní kartou 

Char 

Platnost od - povinné datum (DDMMRR) String (6) 
Platnost do - povinné datum (DDMMRR)  String (6) 
Dialog - nepovinný text String (255) 
Ruční vstup - nepovinné číslo 

- pokud je > 0 záznam vložen ručním vstupem dat 
Num (5) 

název pole charakter a popis pole typ v DB 
Číslo strojku - povinné číslo Num (7) 
Číslo odpočtu - povinné číslo Num (4) 
Číslo jízdenky - povinné číslo Num (7) 
Stornování jízdenky povinná textová hodnota z množiny {True, False} Boolean 
Datum výdeje - povinné datum (DDMMRR) String (6) 
Čas výdeje - povinný čas (HHMMSS) String (6) 
Spoj - povinné číslo spoje Num (10) 
Zkratka tarifu - povinné označení tarifu String (3) 
ID zastávky od - povinné číslo , pokud lze zastávku určit Num (10) 
ID zastávky do - povinné číslo , pokud lze zastávku určit Num (10) 
IDS - povinné číslo dle číselníku IDS, pokud se jedná o IDS Num (5) 



 


