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Manuál jednotného přístupu k využívání
systému Plzeňská karta
Město Plzeň je od roku 2002 hlavním garantem budování a fungování systému Plzeňská karta.
Systém Plzeňská karta je vybudován s cílem usnadnit občanům města využívání služeb poskytovaných
městem Plzní nebo organizacemi s vlivem města Plzně na jejich řízení. K 1. 1. 2010 využívá systém
více než 70 % obyvatel města Plzně.
S ohledem na šíři využívání systému Plzeňská karta je vhodné definovat základní pravidla pro
poskytování i využívání služeb tohoto systému v prostředí města Plzně.
Využívání systému Plzeňská karta se bude řídit těmito pravidly:
1. identifikace Plzeňskou kartou
- veškeré nově budované systémy řídící přístupy k prostorám či zařízením města Plzně
nebo organizací řízených městem Plzní musí umožnit využívat jako identifikačního
nástroje Plzeňskou kartu;
2. parkování s Plzeňskou kartou
- veškerá nově budovaná zařízení identifikující parkujícího nebo sloužící k úhradě
parkovného musí umožňovat práci s Plzeňskou kartou k identifikaci, resp. platbu
elektronickými penězi uloženými na Plzeňské kartě;
3. rezervační systém Plzeňská vstupenka
- všechny organizace s vlastnickým podílem města Plzně (resp. financované z rozpočtu
města Plzně) musí k prodeji vstupenek na jimi pořádané akce využívat rezervačního
systému Plzeňská vstupenka a umožňovat prodej na tyto akce prostřednictvím
Centrální rezervační kanceláře systému Plzeňská vstupenka;
- vstupenky na všechny akce pořádané v prostorách budov vlastněných či spravovaných
městem Plzní musí být nabízeny minimálně z 50 % celkového počtu vstupenek
prostřednictvím Centrální rezervační kanceláře Plzeňská vstupenka;
4. samoobslužné úhrady za zboží a služby
- všechny nově provozované, případně budované, samoobslužné systémy pro prodej
zboží či služeb (nápojové, stravovací automaty apod.) umisťované do budov
vlastněných či spravovaných městem Plzní či organizací ovládaných městem Plzní
musí umožňovat úhradu elektronickými penězi na Plzeňských kartách;
5. cenová politika pro úhrady z elektronické peněženky
- u všech systémů, kde vedle jiných způsobů platby bude k dispozici i platba
elektronickými penězi Plzeňské karty, bude zvýhodněna platba elektronickými penězi
minimálně o 3 % ceny.

