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Více než 50%  

celosvětové populace žije ve městech,  

70% do roku 2050 

Zhruba 80% GDP 

je generováno 
ve městech 

Města globálně investují  
každoročně v průměru 

$2 triliony  

TOP 600 měst představuje 1.5 mld lidí,  

22% z celkové populace, 2 mld v roce 2025  

75% celosvětově vyprodukované  

energie je spotřebováno ve městech  
 

Města vyprodukují 80% 
celkových emisí CO2 

Energetická náročnost vzroste  
globálně o  

40% do roku 2030 

Multiple sources of information have been used for this document,  
including articles, reports & white papers from OECD, Siemens,  
Schneider Electric, IBM, Accenture, Alcatel Lucent, McKinsey..  

300 milionů obyvatel Číny bude žít v roce 

2030 ve městech, která ještě neexistují 

Smart cities  

SMART CITIES CZ & SK 

$71 trilionu budou  

očekávané investice v roce2030  

Globální pohled a predikce 
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Klíčové oblasti 

MasterCard pomáhá utvářet ideu, 
nastavovat standardy a poskytovat 

prostředky na jejich realizaci 

SMART CITIES CZ & SK 

Urbanizace 
74% České a 

Slovenské populace 
žije ve městech 

Česká a Slovenská republika Nové technologie/ 
inovace         

Integrace nových 
technologií do běžného 
života obzvatel města, 

digitalizace 

Hospodaření 
Ochrana zdrojů, 
úspora nákladů, 
redukce odpadu, 
správa finančních 

prostředků 

Turismus 
Podpora domácího a 

zahraničního 
turismu, stálé 

zlepšování služeb a 
prostředí 
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Data       
Vytváření nástrojů 
na sběr a efektivní 

využití dat 

Podpora obchodu 
Zvyšování atraktivity trhu 
pro lokální i nadnárodní 

spolešnosti. Utváření 
lepších podmínek pro 

podnikání.  
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SMART CITIES CZ & SK 

Smart City ekosystém – vede k propojení veřejného a 
soukromého sektoru 

Smart 
City 

Dopravní 
řešení    

Tvorba, inovace a 
realizace 

dopravních 
řešení, nové 
technologie 

 

Hospodaření 
Inovace 

platebních 
metod vede k 

hospodářskému 
růstu a potlačení 
šedé ekonomiky 

 

Zdravotnictví
pohodlná platba 

u lékaře, v 
nemocnici, 
zdravotním 

středisku 

 

Městské 
služby         

On-line platby, 
vše na jednom 
místě, městský 

portál 

 

Ochrana 
občana        

Bezečné platební 
metody, ochrana 
před zneužitím 

financí 

 

Kultura  
Bezhotovostní 
platby v rámci 

festivalů, 
koncertů, muzeí, 

sportovních 
událostí 

 

Energie 

On-line platby za 
služby a energie 

 

Živorní 
prostředí   
Digitalizace, 

redukce tisku, 
digitální jízdenka, 

vstupenka 
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SMART CITIES CZ & SK 

Jak přispíváme do EKOSYSTÉMU 

...buďme připraveni 
na digitální 
budoucnost 

...platby provází 
náš každodenní 

život 
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Dopravní řešení 
PMDP, a.s. 
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Řešení městské hromadné dopravy 
Inovace a zavedení akceptace platební karty 

SMART CITY PLZEŇ 

Počet obyvatel: 170 677 

Rozloha: 137,65 km² 

Cíl projektu 
Inovovat stávající dopravní řešení. Usnadnit nákup jízdenky, redukovat černé pasažéry. Umožnit cestujícím v 
hromadné dopravě zakoupit lístek pomocí platební karty. Zvýšení komfortu odbavení pro náhodné cestující. 

Popis řešení 
Vybaveno 370 vozů MHD čtečkou platebních karet – možno zakoupit jízdenku přímo ve vozidle (tisk papírové 
jízdenky). Všechny vozy MHD v Plzni umožňují nákup jízdenky prostřednictvím bankovní karty. 

Řešení je založeno na kumulování transakcí, tj. vlastní zúčtování jízdenek je realizováno za definované časové 
období    

 Dodavatelé 
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Řešení městské hromadné dopravy 
Inovace a zavedení akceptace platební karty 

SMART CITY PLZEŇ 

Počty transakcí – celkově bylo realizováno cca 710 tisíc transakcí  
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Únor má bohužel málo dnů :-)  
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Řešení městské hromadné dopravy 
Inovace a zavedení akceptace platební karty 

SMART CITY PLZEŇ 

 

Počet unikátních karet (uživatelů), které realizují transakce:      cca 28 tis. uživatelů
  

 

Největší (MAX) počet zakoupených jízdenek na kartu:                               117/měsíc 

Průměrný (AVG) počet zakoupených jízdenek na kartu:                                  5/měsíc 

 

Podíl akceptace bankovních karet  z celkového počtu  

zakoupených jízdenek:                10,5 %    
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Řešení městské hromadné dopravy 
Inovace a zavedení akceptace platební karty 

SMART CITY PLZEŇ 

Porovnání s ostatními distribučními kanály pro nákup časové jízdenky (krátkodobé) 
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Bankovní karta - počet transakcí [ks] SMS jízdenky - počet transakcí [ks] 2015 Cardman - počet transakcí [ks] 2015 Jízdenky u řidiče - počet transakcí [ks] 2015 Bločkové jízdenky - počet transakcí [ks] 2015
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Rozvoj řešení 
Akceptace bankovních karet ve veřejné dopravě 

SMART CITY PLZEŇ 

V současné době probíhají přípravné fáze k řešení: 

 „Přiřazení dlouhodobého časového kupónu k bankovní kartě“ 

 

• Řešení zajistí nákup a přiřazení dlouhodobého kupónu k bankovní kartě 

 

• Dále umožní provedení přepravní kontroly (kontrola produktů 
přiřazených k bankovní kartě) 

 

• Navržený systém zajistí identifikaci uživatele z pohledu ověření nároku 
na zlevněné jízdné 



©2016 MasterCard. Proprietary and Confidential May 5, 2016 12 

Rozvoj řešení 
Akceptace bankovních karet 

SMART CITY PLZEŇ 

V současné době probíhají přípravné fáze k dalšímu řešení: 

  

„Vývoj multifunkčního terminálu pro akceptaci městské čipové karty – 
Plzeňské karty a bezkontaktní bankovní karty“ 

 

• Uvedené řešení umožní rychlé odbavení zákazníků při úhradě 
zboží/služeb v prostředí sportovních a kulturních akcí 

 

• Bezkontaktního platební nástroj je držitelem využit jak při dopravě na 
kulturní/sportovní akci (nákup jízdenky, popřípadě parkovného), tak při 
vlastní úhradě vstupenky a například občerstvení. 


