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Plzeňská karta

―popis

 je nepřenosná karta se zaznamenanými identifikačními prvky držitele

• vizuální

• elektronické

―datové uspořádání čipu

 informace o vydavateli karty

 osobní informace o držiteli 

 uživatelské informace o držiteli

 dopravní aplikace

 elektronická peněženka + log

 (struktura karty společná s ČD)



Plzeňská karta

• městská hromadná doprava
• nosič dlouhodobého předplatného v rámci celé Integrované dopravy Plzeňska 
• nákup jednotlivého jízdného ve vozech MHD

• elektronická peněženka
• nákup jízdenek u všech autobusových dopravců v IDP
• platby za služby u dalších nedopravních subjektů (ZOO, bazén, divadlo, ….)
• platba za parkovné v parkovacích domech i v automatech

• identifikační systémy
• systémy PMDP - docházkový, stravovací, čerpací stanice, tiskové prostředí
• stravovací systémy na všech základních a některých středních školách v Plzni
• čtenářský průkaz ve všech knihovnách v Plzni
• Bonusový program PK – věrnostní systém

• kultura
• rezervační systém Plzeňská vstupenka
• Centrální rezervační kancelář



Plzeňská karta

Karta Plzeňského kraje

 zapojeni všichni stávající dopravci 

IDP

 všichni autobusoví dopravci 

akceptují elektronické peníze

 clearing kuponů 

i elektronických peněz



Plzeňská karta

Reálné propojení tří karet

 Plzeňská karta

 Karlovarská karta

 Mariánka

Reálné propojení dvou krajů

 Plzeňský kraj

 Karlovarský kraj



Plzeňská karta

Plzeňská mini

 přenosná verze Plzeňské karty ve formě čipového přívěsku

 omezená funkčnost

• pouze elektronická peněženka 

• použitelnost pouze v dopravě

 zacíleno na řidiče (platba za parkování)



Plzeňská karta

Samoobslužné dobíjení prostřednictvím bankomatů České spořitelny

 rychlé a jednoduché samoobslužné odbavení

 provoz 24 hodin, 7 dní v týdnu

 široké pokrytí v rámci Plzeňského kraje (celkem upraveno 87 

bankomatů)

 důvěryhodnost a bezpečnost



Plzeňská karta, bankovní karta

Validace eShopových transakcí ve vozech PMDP

 rychlý a jednoduchý způsob nákupu elektronické peněženky 

nebo časového předplatného

 validace pouhým přiložením Plzeňské karty k vozidlovému 

terminálu, který umožňuje nákup bankovní kartou

 rozšíření sítě validátorů transakcí 

z e-shopu Plzeňské karty

Odbavení bezkontaktní bankovní kartou



Plzeňská karta

Revizorský systém v NFC telefonu

 pohodlnost a jednoduchost užití
 kontrola SMS jízdenek
 dlouhá provozní doba (výdrž baterie)
 datová komunikace (rychlá výměna dat)
 úspora nákladů

Elektronické potvrzení o studiu

 náhrada papírových potvrzení
 jistota platnosti
 okamžitá možnost samoobslužného odbavení
 ZČU, téměř všechny střední školy v Plzni



Využití mobilních telefonů

Dva úspěšné piloty:

 Plzeňská karta v mobilním telefonu

 Plzeňská karta na SIM kartě

SMS jízdenka

 využití premium SMS

 časová platnost (35  nebo 65 min., 24 hod.)

 pro městské i vnější zóny

 možnost duplikátu

 možnost tisku daňového dokladu (WEB)

 SMS jízdenka prozvoněním



Vize dalšího rozvoje Plzeňské karty

čtyři směry rozvoje
v rámci 

SmartCities

Plzeňská karta
klíče k městu

Plzeňská karta  
v mobilním 

telefonu

bankovní 
karty

v dopravě

zjednodušení 
odbavení 

Plzeňskou kartou



Vize dalšího rozvoje Plzeňské karty

Zjednodušení odbavení Plzeňskou kartou

 předplatné formou inkasa

 automatické dobíjení EP



Vize dalšího rozvoje Plzeňské karty

docházkové
systémy

kopírování/tisk

přístupové
systémy

občerstvení
klubová karta FC Viktoria

sběrné dvory

Plzeňská karta
klíče k městu



Vize dalšího rozvoje Plzeňské karty

Plzeňská karta v mobilním telefonu

 nabíjení předplatného „vzduchem“

 univerzální aplikace

 volitelný způsob odbavení



Vize dalšího rozvoje Plzeňské karty

Bankovní karty v dopravě

 předplatné na bankovní kartě



Ocenění systému Plzeňská karta

MasterCard – 2012 česká centra rozvoje:
ocenění za nejlepší kartu veřejné dopravy v ČR pro rok 2012

Česká inovace 2013:
Vítěz kategorie Inovace ve veřejné správě 
– nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatu

Quality Innovation of the Year 2014 
1. místo v kategorii veřejná správa a neziskový sektor 
- za nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů

Egovernment The Best 2015

1. místo v kategorii MasterCard centra rozvoje
- za zavedení platby bezkontaktní bankovní kartou v MHD

MasterCard - Special Mention 2015:
Ocenění vyjímečných projektů roku 2015 v platebních kartách
- Za instalaci bezkontaktních platebních terminálů do vozů MHD



Děkuji za pozornost

Plzeňské městské T +420 378 031 120

dopravní podniky a.s. F +420 377 320 493

Denisovo nábřeží 920/12 E pmdp@pmdp.cz

301 00 Plzeň - Východní Předměstí W www.pmdp.cz


