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Tisková zpráva                                Praha, 17. ledna 2013 
 

Plzeňskou kartu lze nově dobíjet na bankomatech České spořitelny 
 

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a Česká spořitelna představují novou službu, která 

cestujícím umožní dobíjení Plzeňské karty na spořitelních bankomatech v rámci Plzeňského kraje 

 Nová možnost zakoupit předplatné nebo dobíjet elektronickou peněženku v husté síti bankomatů 

České spořitelny v rámci Plzně a Plzeňského kraje zvýší komfort držitelům Plzeňské karty 

 Služba se nyní testuje na sedmi bankomatech ČS, do konce ledna bude na 10 bankomatech na území 

Plzně a v průběhu března bude rozšířena i na ostatní bankomaty České spořitelny v Plzeňském kraji 

(81)  

 

Od ledna 2013 přichází Česká spořitelna a Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP) s unikátní 

novinkou – dobíjením Plzeňské karty přes bankomaty České spořitelny. Plzeňská karta slouží, mimo jiné, jako 

nosič předplatného na veřejnou dopravu v rámci integrované dopravy Plzeňska nebo jako elektronická 

peněženka umožňující nákup jízdenky přímo ve voze, případně dalších služeb jako je parkovné nebo 

vstupenky do divadla. Veškeré transakce s Plzeňskou kartou provedené na bankomatu ČS jsou bez poplatku. 

Klient zaplatí pouze příslušnou cenu předplatného či sumu odpovídající výši nabití elektronické peněženky. 

 

„Dobíjení přes bankomaty České spořitelny je novou službou, která usnadní život všem držitelům Plzeňské 

karty, nejen klientům spořitelny. Dobíjení je snadné a pro všechny zdarma, cestující zaplatí pouze částku za 

zakoupený kupón. Chceme zlepšovat komfort klientů, disponujeme nejhustší sítí bankomatů v celé ČR, a tak 

toho chceme využít v jejich prospěch a nabídnout něco navíc,“ uvedl Jiří Vajgl, manažer řízení a podpory 

bankomatové sítě České spořitelny. 

 

„Cestující mohli pro dobíjení Plzeňské karty do dneška využívat kromě našich zákaznických center také 26 

Samoobslužných zón. Spolupráce s Českou spořitelnou znamená zásadní rozšíření počtu dobíjecích míst, a 

to nejen pro Plzeňany, ale i pro celý Plzeňský kraj,“ hodnotí novinku Michal Kraus, generální ředitel PMDP. 

 

Dobíjení Plzeňské karty přes bankomaty České spořitelny je umožněno všem držitelům platebních karet asociací 

VISA a MasterCard, kteří vlastní Plzeňskou kartu. Bankomaty navíc podporují nejen českou verzi, ale i německou a 

anglickou. Při dobíjení se Plzeňská karta přikládá k místu označenému samolepkou na bankomatu, nevkládá se tedy 

do čtecího zařízení samotného bankomatu. Dobíjet elektronickou peněženku je možné od minimální částky 10 Kč, 

maximální částka je pak 3 500 Kč. Kupóny na dopravu se dají kupovat bez finančního limitu v závislosti na zvoleném 
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tarifu. Bankomaty samozřejmě rovněž poskytují informace o stavu karty, tedy tarif, platnost apod. Samotná Plzeňská 

karta může být v provedení klasické bezkontaktní čipové karty nebo v podobě mobilního telefonu podporující 

technologii NFC s nahranou aplikací Plzeňské karty. 

 

Praktické informace pro občany ohledně dobíjení Plzeňské karty lze nalézt na microsite ČS: 

www.csas.cz/plzenskakarta 

 
 

Samolepka na bankomatech ČS označuje místo k přiložení Plzeňské karty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazovka bankomatu České spořitelny pro dobíjení Plzeňské karty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty pro média: 
 
Helena Matuszná  Marek Pšeničný    
Tisková mluvčí České spořitelny Tiskové centrum ČS   
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
Tel.:+ 420 731 647 004    
 
 
Plzeňské městské dopravní podniky. a.s.         
Radomír Kozler 
Projektový manažer Úseku Plzeňská karta                                                               
E-mail: kozler@pmdp.cz 
Tel.: 606 775 947 

http://www.csas.cz/plzenskakarta
mailto:tiskove_centrum@csas.cz
mailto:kozler@pmdp.cz
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O společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

PMDP  jsou akciovou společností pověřenou zajišťovat městskou veřejnou dopravu v Plzni a okolí. Společnost zprovoznila systém, který umožňuje 
v městě Plzni a jeho okolí prostřednictvím multifunkční městské čipové karty - Plzeňské karty provozovat odbavovací systém v městské veřejné 
dopravě a v integrovaném dopravním systému a platební systém, který slouží k odbavení zákazníků v rámci jednotného prostředí využitím 
multifunkční čipové karty. PMDP jsou vydavatelem Plzeňských karet a elektronických peněz zapsaným v registru vydavatelů elektronických peněz 
malého rozsahu České národní banky.  
 
www.pmdp.cz 

 
 

Česká spořitelna v číslech: 
Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování 
velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna, jejíž historie sahá až do roku 1825, je členem Erste Group, jednoho 
z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. V České republice je bankou s největším počtem klientů a s nejširší sítí poboček a 
bankomatů. Se svými 12 dceřinými společnostmi pokrývá celé spektrum potřeb klientů v oblasti bankovnictví a navazujících finančních službách. K 30. září 
2012 činí bilanční suma České spořitelny 915,04 mld. Kč a poměr nákladů a výnosů je 41,7 %. 
 
Užitek, který přinesla práce České spořitelny klientům: 
Za tři čtvrtletí roku 2012 si prostřednictvím České spořitelny pořídilo či zrekonstruovalo bydlení více než 28 500 rodin. ČS jim poskytla hypoteční úvěry ve výši 
29,8 mld. Kč. Za stejné období roku 2012 si téměř 69 000 domácností splnilo přání a pořídilo si něco, co jim udělalo radost nebo zpříjemnilo život - klienti si díky 
půjčce České spořitelny vybavili domácnosti, zrekonstruovali příbytky, koupili auta či náš úvěr využili na zkrášlení prostředí nebo k poznávání jiných zemí. 
Česká spořitelna také jako první banka v České republice masově zavádí bezkontaktní technologii: téměř 600 000 klientů ČS může platit bezkontaktně. Od 
zavedení služby v říjnu 2011 provedli tito klienti více než 763 000 transakcí bezkontaktními kartami v celkovém objemu téměř 300 mil. Kč.  

 
Česká spořitelna v číslech: 
Přes 1,4 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 1. banka v ČR v objemu aktiv (915,04 mld. Kč, při výši zisku 11,79 mld. Kč); 3 hlavní 
kanály přímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů -  drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké 
korporace; přes 5 milionu klientů - největší počet klientů v ČR;  klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně v pobočce, prostřednictvím sběrného 
boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 25 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS  657 
poboček), protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 12 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 15 regionálních 
korporátních center pro klientelu malých a středních firem; 56 bankomatů pro nevidomé v ČR; více než 180 let tradice; 1 445 bankomatů a platbomatů; 10 677 
profesionálních zaměstnanců. Údaje k 30. září 2012. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční 
výkaznictví. 
 
Erste Group 
Erste Group je s více než 50.000 zaměstnanci předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU. Poskytuje finanční služby 17 milionům klientů v 
3 000 pobočkách v 8 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Ukrajině). Ke 30. září 2012 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group 217,0 mld. EUR, provozní zisk činil 2 618,5 mil. EUR a poměr nákladů k výnosům 51,9 %. 
 


