
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

V parkovacím domě CGP v Českých Budějovicích zaplatíte nyní 

parkovné také přes SMS či aplikaci SEJF  

Praha, 22. února 2016 – V parkovacím domě City Green Park v Českých Budějovicích 

mohou nyní řidiči zaplatit parkovné z pohodlí svého automobilu prostřednictvím SMS 

či aplikace SEJF. V Českých Budějovicích je možné mobilní telefon využít také pro 

nákup elektronických jízdenek a kupónů MHD Dopravního podniku města Českých 

Budějovic a také pro regionální a dálkové spoje soukromého autobusového dopravce 

ADLP (BUS4U).  

„Naše služby provozujeme již ve více než 40 městech České republiky. Nabízíme moderní, 

jednoduchou a pohodlnou alternativu vůči tradičním nákupům jízdenek, časových kupónů 

nebo parkovného. Jak postupně roste počet lidí běžně využívající chytré telefony s aplikacemi, 

které zjednodušují běžný život, roste také počet lidí, pro které se nákup jízdenky, časového 

kupónu nebo parkovacího lístku přes mobilní telefon stane zcela běžnou záležitostí,“ říká 

Pavel Zákravský, ředitel společnosti GLOBDATA, která mobilní služby zajišťuje.  

 

Služba SMS/SEJF parkovné zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady parkovného 

prostřednictvím mobilního telefonu. Řidičům přináší možnost úhrady využití parkovacího místa 

bez kontaktu s parkovacím automatem. 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 dokáže 

společnost GLOBDATA flexibilně rozšířit systém o další parkovací zóny s rozdílnými tarifními 

sazbami a napojit ho na již stávající systémy či systémy třetích stran.  

 

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. SEJF mohou na rozdíl od SMS využít i lidé se zablokovanými Premium SMS službami či 

zahraniční turisté, neboť v případě SMS platby je nutné mít českou SIM kartu. 
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GLOBDATA a.s.  

Společnost GLOBDATA a.s., vznikla v roce 1997. Během několika let se rozrostla na silnou stabilní 

společnost, která svým zaměřením zasahuje širokou škálu činností. V současné době společnosti patří 
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výhradní postavení mezi poskytovateli služeb Premium SMS a hlasových služeb (ATX / IVR). Hlavním 

předmětem činnosti je poskytování služeb elektronického platebního styku s využitím mobilního 

zařízení. V této oblasti patří mezi leadery českého trhu, přičemž zaujímá výhradní postavení 

v poskytování služeb pro provozovatele hromadné dopravy a municipálních služeb v České republice. 

V rámci portfolia svých služeb nabízí klientům zajištění SMS soutěží, hromadného rozesílání 

prémiových i neprémiových SMS, m-platbu či služby ICT – od analýzy až ke konečnému návrhu řešení 

a implementaci. 

 
 

  

 


