
 

 
V Českých Budějovicích zaplatíte nyní parkovné také elektronicky  

České Budějovice, 25. října 2016 – V Českých Budějovicích bude od 1. 11. 2016 možné platit za 

parkování také z mobilu pomocí aplikace SEJF.  

 

V první etapě se bude jednat o centrum města, konkrétně o zónu N - náměstí Přemysla Otakara II. 

Pokud se systém osvědčí, může se rozšířit používání mobilní aplikace SEJF k placení parkovného i do 

ostatních zón placeného stání. 

 

„V českobudějovické MHD je možné využívat tuto službu již od roku 2014 pro nákup elektronických 

jízdenek a kupónů“, informuje ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.  

 

Služba SEJF parkovné zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady parkovného prostřednictvím 

mobilního telefonu. Řidičům přináší možnost úhrady využití parkovacího místa bez kontaktu s 

parkovacím automatem, stejně jako v případě prodloužení parkovací doby. Provozovatelům pak 

možnost zefektivnit výběr a kontrolu parkovného. Systém umožňuje online statistiky prodaných 

parkovacích lístků, efektivitu kontrol provedených strážníky či pověřenými kontrolory dle přehledu 

zkontrolovaných parkovacích lístků a další možnosti. Dle požadavků provozovatele může být systém 

flexibilně rozšířen o další parkovací zóny s rozdílnými tarifními sazbami.  

 

SEJF je systémem elektronických peněz, který podléhá registraci a dozoru ČNB. Nabízí pohodlné 

ovládání pro uživatele chytrých telefonů, kteří jsou běžně zvyklí používat různé aplikace. Aplikace 

funguje na všech chytrých telefonech s operačním systémem Android nebo iOS.  

 

------------------------------ KONEC ------------------------------ 

 

 

 

Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až do roku 1909, kdy ve městě 

začaly jezdit první dopravní prostředky pro hromadnou přepravu cestujících. Současný poskytovatel 

služeb městské hromadné dopravy, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje přepravu 

cestujících na celém území města a v 18 příměstských obcích v jeho blízkém okolí. Společnost vznikla 

1. září 1997 z tehdejšího Dopravního podniku města Českých Budějovic, s.p. Jediným akcionářem je 

Statutární město České Budějovice. Ucelený systém městské hromadné dopravy je v současnosti 

tvořen autobusovou a trolejbusovou trakcí. Dopravní podnik města České Budějovice disponuje 

moderním vozovým parkem, který čítá na 83 autobusů a 58 trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz 

na 14 autobusových a 8 trolejbusových linkách. Ročně najedou 5,7 mil. kilometrů a přepraví 39 mil. 

cestujících. Provoz společnosti zajišťuje 402 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti je 485,5 mil. 

Kč, celkové roční výnosy včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 410,7 mil. Kč. 

 



 

 

 

Další informace a dotazy: 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

Viktor Lavička, tiskový mluvčí 

tel.:  +420 387 719 164 

mobil:   +420 727 918 528 

e-mail: lavicka.v@dpmcb.cz  

www.dpmcb.cz 
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