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Platby bezkontaktními kartami ve vozech MHD v Plzni

Ačkoli uplynul již téměř rok od osazení všech vozů MHD terminálem umožňujícím
odbavení bezkontaktní platební kartou, zůstává Plzeň stále jediným městem v ČR
s odbavením v tomto rozsahu.
Pilotní provoz projektu „Odbavení bezkontaktní platební kartou ve vozech MHD v Plzni“ byl
zahájen 20. dubna loňského roku. Jako první byly ze tří plzeňských trakcí vybaveny novým
odbavovacím zařízením autobusy. Ve všech vozech pak bylo možné zakoupit si jízdenku
prostřednictvím bezkontaktní platební karty od 17. června. Možnost užití bezkontaktních
platebních karet v rámci České republiky roste velmi dynamicky, důkazem toho je i obliba
odbavení tímto způsobem ve veřejné dopravě. Jen za duben letošního roku bylo v plzeňské
MHD realizováno již více než 97 tisíc transakcí.
„Snahou dopravního podniku nebylo jen být trendy, ale především zvýšit dostupnost jízdního
dokladu,“ říká Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, a dodává: „Celý projekt byl
realizován ve spolupráci a za podpory společností MasterCard a ČSOB. Čísla
charakterizující zájem cestujících o koupi jízdního dokladu tímto způsobem potvrzují, že jak
počáteční úvaha, tak realizace sama korespondují s vývojem trhu i zájmem cestujících.“
„Jsme potěšeni, že placení bezkontaktní platební kartou získává stále více na oblibě, čísla
z Plzně to jasně dokazují. Češi velmi rychle adaptovali bezkontaktní platbu v obchodech, a
její využití v dopravě je dalším přirozeným krokem, neboť poskytuje rychlé a pohodlné platby
každému bez nutnosti hledat drobné na nákup jízdenky v automatu či trafice,“ říká Martin
Dolejš, Head of Commerce Development Czech & Slovakia, MasterCard.
„Spolu s našimi partnery pracujeme na dalším rozvoji služeb, a cestující se tak mohou těšit
na nové funkcionality. Již nyní jsme připraveni v rámci odbavovacího systému umožnit tzv.
virtualizaci jízdenek, takže cestující už při koupi lístku nedostane vytištěnou jízdenku.
Rovněž bychom chtěli v brzké době řešení rozšířit i o časové kupony,“ říká Jan Kubíček,
manažer Rozvoje obchodu s třetími stranami ČSOB.
Za projekt „Zavedení platby bezkontaktní bankovní kartou v městské veřejné dopravě Plzeň“
si PMDP odnesly cenu za nejlepší platební inovaci ve veřejné správě v soutěži
„EGOVERNMENT THE BEST 2015“.
Projekt v číslech:
Počet transakcí za červen 2015:

18 793

Počet transakcí za duben 2016:

97 069

Celkový počet transakcí:

715 tisíc transakcí.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

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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