Tisková zpráva
Mastercard se stal partnerem Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
Praha 18. června – Společnosti Mastercard a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti dopravy v konceptu Smart Cities.
Hlavním cílem partnerství je digitalizace systémů, navýšení akceptačních míst a představení
platební karty jako standardního nástroje pro platbu a identifikaci.
Mastercard a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. chtějí tímto dokumentem potvrdit
vzájemnou spolupráci a koordinaci v přípravě, realizaci a implementaci takových projektů,
které odpovídají dlouhodobé konceptu Smart Cities. Ten je založen na využívání možností
a předností stávajících technologií pro zkvalitnění prostředí obyvatelům a návštěvníkům měst.
„Rozvoj platební infrastruktury a odbavení platební kartou v dopravě se osvědčily v mnoha
městech a regionech jako jednoduchý, univerzální a levný systém. Segment dopravy je pro
rozvoj měst směrem k Smart Cities naprosto klíčový,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro
Českou a Slovenskou republiku a Rakousko Miroslav Lukeš.
„Multikanálový elektronický odbavovací systém pro městskou hromadnou dopravu, jehož
základem je bezkontaktní platební karta, umožní komfortní a moderní způsob odbavení
cestujících. Mezi základní přínosy bude patřit rychlost, jednoduchost a rozšíření možnosti
odbavení nebo poskytnutí slevy na jednotlivém jízdném při využití elektronické platby,“ řekl
ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Libor Turek.
Spouštění systému elektronického odbavení cestujících v Ústí nad Labem má tři etapy. První
z nich bude zahájena letos v říjnu. Vedle dopravy a dopravní obslužnosti, což jsou pilíře
konceptu Smart city, se partneři chtějí v budoucnu zaměřit i na ty oblasti, kde obyvatelé
očekávají ve městech v případě placení stále širší využívání karet. Ty už dávno neslouží jen jako
nástroj úhrady, ale i jako vstupenky na koncerty, sportovní akce a festivaly, elektronické zámky
nebo průkazky. Mezi možné sféry dalšího rozvoje patří například parkování, školství
nebo služby pro seniory.
Mastercard patří ke globálním lídrům v oblasti technologických inovací a zavádění inovativních
metod v oblasti Smart Cities. Společnost Mastercard již v rámci konceptu Smart Cities
podepsala memoranda s městem Kolín, Jihočeským krajem, Úřadem místopředsedy vlády
Slovenské republiky pro investice a informatizaci a městem Prievidza.
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