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📲 DIGITÁLNÍ INFO COVID KARTA

🗓️ BŘEZEN 2020

Na začátku pandemie Covid-19 bojoval každý jak mohl a v týmu 

YOUR PASS jsme měli zajímavý digitální prostředek, který jsme 

zkusili nadefinovat jako komunikační nástroj. Po dohodě s krizovým 

štábem MZČR jsme během 24 hodin vytvořili a zprovoznili naší 

digitální mobilní kartu jako jeden z nástrojů oficiální krizové 

komunikace Vlády ČR a ostatních ministerstev. Občané získávají 

přehled o situaci v kostce, aktuálním vývoji pandemie, nejnovějších 

opatřeních i povinnostech, a karta také slouží i jako rozcestník pro 

různé weby a informační kanály MZČR a dalších.

🗓️ KVĚTEN 2020

Karta dosáhla neskutečných 1.227.861 stažení za pouhých 8 týdnů

od jejího vzniku. Nejdůležitější výhodou je stále její univerzálnost 

a rychlost komunikace - odeslání zprávy na displej uživatele dokázala  

do 7 minut, a to až pro 4 miliony karet. Odeslat běžnou SMS 

prostřednictvím operátora ve stejném objemu trvalo 20 hodin. Kartu 

propogujeme s aplikací Záchranka a chatbotem / virtuální sestrou 

Anežkou.



Ukázka vývoje karty v čase
(březen 2020 - říjen 2021)



📲 DIGITÁLNÍ INFO COVID KARTA

🗓️ PROSINEC 2020

V České republice se začíná očkovat, karta už informuje nejen 

o provedených testech, aktuálním počtu  nemocných, úmrtí, 

uzdravených, reprodukčním čísle ale nově i o počtu provedených 

vakcinací. Karta přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu 

a pomáhá informovat také o kompenzačních programech pro 

podnikatele.

🗓️ ČERVEN 2021

Spolupráce s Vládou ČR končí, karta ale pokračuje dál s praktickými 

informacemi pro občany, hlavně před letní dovolenkovou sezonou. 

Na konci léta je staženo 1.543.796 karet, celkem odesláno téměř 

263.738.907 notifikací a vyše, 2,5 milionů uživatelů se prokliklo 

na odkazy ze zadní strany. Znamená to, že karta občanům pomohla 

nejen zorientovat se v opatřeních a vládních pokynech, ale posloužila 

i jako hlavní rozcestník pro informační portály v různých životních 

situacích po část pandemie.



Ukázka obsahu digitální karty

Přední strana karty s 

rychlým přehledem

Aktuální informace od 

MPO

Rychlý přehled 

aktuálních nařízení v 

bodech

Kontakty na infolinku 

1212, provozní doba a 

odkaz na webstránky

Stručný přehled 

Protiepidemického 

systému PES

Nástroje a informace k 

programům pro firmy, 

živnostníky a podnikatele

Covid Kalkulačka

Covid Nájemné

Covid Kultura

Covid Gastro

Covid Ubytování

Covid Cestovní ruch

Program Antivirus Plus

Program Antivirus A a B

Kompenzační bonus pro 

podnikatele

Přehled aktuální situace 

pandemie v číslech

Přihlášení k očkování

Přehled všech opatření

Životní situace

Kompenzační programy



💡 Best learnings

💬 Karta byla velice užitečným komunikačním kanálem a 

informovala i ty, kteří aktivně nevyhledávali informace o covidu.

📲 Dosáhli jsme vysoký download rate díky podrobným 

návodům ke stažení karty a minimální velikosti souboru

(25 kB), který lze stáhnout kdekoliv i bez dobrého připojení.

🤳 Karta se nejvíce sdílela mezi uživateli, sdílením mezi 

zařízeními, přeposílání na e-mail a sdílení na sociálních sítích.



Projekt vznikl jako bezplatná pomoc občanům v době, kdy 

existovala jediná možnost - certifikáty tisknout a nosit s 

sebou. Nastudovali jsme standardy pro evropské Covid 

certifikáty (publikované na webu EU) a vyvinuli prostředí 

do systému YOUR PASS. 

Pro koncové uživatele jsme vytvořili stránku 

wwww.getcovidpass.eu, na které si můžete jednoduše 

nahrát nebo naskenovat z vlastního EU covid certifikátu (QR 

kód) a vygeneruje se vám automaticky digitální karta do 

mobilní peněženky, kam si jí jednoduše uložíte. 

Na přední straně karty jsou základní údaje - typ certifikátu, 

jméno, datum narození, datum a typ testu nebo vakcinace. 

Na zadní straně jsou detaily z certifikátu - název testu nebo 

vakcíny, vydavatel certifikátu, držitel autorizace apod.

Digitalizace EU Covid certifikátů

● certifikát o provedeném testu

● certifikát o prodělané nemoci

● certifikát k vakcinaci



🗓️ Projekt běží 4 měsíce

📲 Zdigitalizovali jsme vyšší stovky tisíc certifikátů ze

🌎 105 států z celého světa

🗺️ Lokalizováno do 14 jazyků (webová stránka + certifikáty) 

💸 Marketingový budget: 0 EUR

➡️ Šíření pouze příspěvkem na soc. sítích YOUR PASS

🙋♂️ Návštěvnost webové stránky 600.000+ unikátních uživatelů

📰 Několik stovek PR výstupů ve více než 30 jazycích

Míra stahování (download rate) digitálních karet je více než 60%

📈 Statistiky getcovidpass.eu


