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Příběh ParkDots

Začátek vývoje
ParkDots v 2016

ParkDots v komerčním provozu 
– výběr parkovného v 
Liptovském Mikuláši
1. března 2018

2017
Pilotní projekty v 
Trnavě a Trenčíně

YTD 2021
Aktivní projekty ve více než 25 městech napříč EU 
a tucet parkovacích garáží (SK, CZ, PL, HR, GR, NL)

12 000 zpoplatněných parkovacích míst

8 000 uživatelů denně

1 500 IoT senzorů

Preferované smart parking řešení pro skupinu 
Deutsche Telekom

Reprezentace na Smart City

World Expo Barcelona

každoročně od 2018 

▪ 350 zaměstnanců
▪ Výnosy 35 mil. eur
▪ EBITDA 3,1 mil. eur
▪ Od 2010 člen DT AG



Příběh města, jako je vaše...



Sladění zájmů cílových skupin...

Obyvatelé NávštěvníciPodnikatelé



... s dlouhodobými cíli města.

Obyvatelé NávštěvníciPodnikatelé

Město Městská
policie



Jak můžeme pomoci?



Monitoring parkovacích míst

12

0



Navádění k dostupnému parkování

Volných míst

Volných míst



Podpora Park & Ride + garáží



Řízení přístupu do pěší zóny



Centrální městská zóna

Turistické místo

Pěší zóna

Regulace parkování v centru



Centrální městská zóna

Turistické místo

Pěší zóna

Scénář: návštěvník ve městě



Centrální městská zóna

Turistické místo

Pěší zóna

Scénář: návštěvník ve městě



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Centrální městská zóna

Zavedení rezidentního parkování

Turistické místo

Pěší zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Scénář: čerpání časového kreditu

Pěší zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Scénář: časově omezené parkování

Turistické místo

Pěší zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

-50 %

Scénář: elektromobil se slevou

Turistické místo

Pěší zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Scénář: parkování osoby ZTP

Turistické místo

Pěší zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Scénář: turistický autobus ve městě

Turistické místo

Pěší zóna



Rezidentská
zóna

Rezidentská
zóna

Centrální městská zóna

Zavedení kontroly parkování

Turistické místo

Pěší zóna



Městský parkovací systém ParkDots

Parkovací 
oprávnění

Monitoring 
park. míst

Platba 
parkovného

Kontrola 
parkování

Obyvatelé NávštěvníciPodnikatelé



Městský parkovací systém ParkDots

ParkDots Admin + reporting

Městská policie

Parkovací 
oprávnění

Monitoring 
park. míst

Platba 
parkovného

Kontrola 
parkování

Obyvatelé NávštěvníciPodnikatelé

Město



Městský parkovací systém ParkDots
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tegraceParkDots

Systémy 
třetích stran

ParkDots Admin + reporting

Městská policieMěsto

Parkovací 
oprávnění

Monitoring 
park. míst

Platba 
parkovného

Kontrola 
parkování

Obyvatelé NávštěvníciPodnikatelé



Monitoring obsazenosti parkovacích míst



Možnosti monitorování obsazenosti

Počítání přejezdů 
s rozpoznáváním RZ

Kamery s analýzou obrazuSenzory obsazenosti Závorové systémy



Navigace a zobrazení obsazenosti



Monitoring míst pro elektromobily

EV charger backend 
system

ParkDots backend 
system

Informace o obsazenosti

nabíjení

Informace o nabíjení

1) Nenabíjí + volné = OK

2) Nabíjí + obsazeno = OK

3) Nenabíjí + obsazeno = porušení pravidel

ParkDots Enforcement



Parkování může být dřina ☺



Parkování může být dřina ☺



Platba parkovného



I platba může být dřina



I platba může být dřina



I platba může být dřina





Podrobné informace o parkovišti



Úhrada na jeden klik + jedno „přejetí prstem“



Parkomat v mobilu



Bezlístkové parkování s ParkDots GO







Parkovací oprávnění



Proč virtuální parkovací oprávnění?

• Úspora času a nákladů

• Pohodlí pro žadatele i pracovníky 

města

• Efektivní kontrola

• Jednoduše 21. století

• Problém: nedostatek park. míst na 

sídlištích i v centrech měst

• Řešení: rezidentní parkovací politika 

a elektronická park. oprávnění



Životní cyklus žádosti o parkovací kartu

Podání žádosti
Ověření vůči 
centrálním 
registrům

Automatické / manuální 
schválení

Úhrada poplatku,
vydání oprávnění



• Přehledné a intuitivní uživatelské prostředí

• Automatizované kontroly

• Plně responzivní webové rozhraní

• Integrovaná platební brána

• Rychlé vyřízení žádosti o parkovací kartu z 
pohodlí domova

Pohled žadatele



• Flexibilita

• Škálovatelnost

• Bezpečnost údajů

• Intuitivní workflow

• Integrace do okolních systémů

• Přehled v reálném čase o

• podaných žádostech

• úhradách

• platných i neplatných park. oprávněních

• Moderní cloudové řešení

Pohled pracovníka na straně města 



Kontrola parkování



Systémy na kontrolu parkování

Kamery + analýza obrazuMonitoring obsazenosti senzory

Omezení max. 
doby parkování

Vyhrazené / 
rezidentní 
parkování

Omezení max. 
doby parkování

Rozpoznání 
kategorie vozidla

Rozpoznávání RZ

Skenovací auto Fixní systémyMobilní aplikace



Integrovaný systém pro řešení v terénu i v back-office

Mobilní 
aplikace

Parkomaty SMS
lístky

Parkovací 
oprávnění

Národní
/městské
registry

Řešení v terénu

Řešení pro back-
office



Skenovací auto ParkDots

Více než 5 tis. zkontrolovaných 
RZ/hod.

Pracuje ve dne v noci

(i v úplné tmě)

Funguje za každého počasí

Spolehlivé snímání i při vysokých 
rychlostech

Rozpoznává RZ až do vzdálenosti 
19 metrů

Přesná lokalizace objektů 
v prostoru

Vlastní algoritmus Genetec
s využitím strojového učení

Rozpoznávání kategorie a barvy 
vozidla 

Plně integrované řešení s 
aplikací ParkDots Enforcement



Co „vidí“ skenovací auto?



Máme doménovou znalost

Reference
Máme více než 4 roky 
zkušeností z desítek 

mezinárodních parkovacích 
projektů 

Odbornost
Jsme členem parkovacích 
asociací, jsme přizýváni na 

diskuse o pokročilých scénářích 
do FIA

Partnerství
Spolupracujeme a jsme 

integrováni se špičkovými
a uznávanými

dodavateli technologií



Těšíme se na
spolupráci!

www.parkdots.com
hello@parkdots.com


