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odbor Personální řízení                                         

odbor Řízení příjmů 

█ Oznámení č. 7/2013 

Oznámení 
 

Zaměstnanecká karta a její využívání v rámci ODIS. 

 

1. Od 2. 4. 2013 došlo k rozšíření uplatnění zaměstnanecké e-karty DPO. V rámci nabídky služeb 
Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS je pro e-kartu Dopravního podniku 

Ostrava a.s. (dále DPO) stanoven také název ODISka. 

 

2. Jízdní výhody MHD poskytované zaměstnancům, tj. zaměstnanecký kupón, kupón pro rodinné 
příslušníky, kupón pro bývalé zaměstnance – důchodce a jejich rodinné příslušníky, zakoupený 

prostřednictvím Zákaznického portálu nebo v kterékoliv prodejně jízdních dokladů DPO lze využívat 

pouze ve spojích provozovaných DPO. 

 

3. Pokud hodlá zaměstnanec/důchodce a jejich rodinní příslušníci, využívat k přepravě i jiné dopravce 
v rámci integrovaného dopravního systému ODIS, musí mít na e-kartě nahraný další profil: 

a) Dospělý 15+ 

b) Žák 6-15 let 

c) Student 15-26 let 

d) Důchodce 
e) Invalidní důchodce 

f) Občan nad 70 let 

Profil lze nahrát na e-kartu pouze u vydavatele e-karty, tj. v prodejnách jízdních dokladů DPO. Pokud si 
zaměstnanec/důchodce zakoupil roční kupón pro rok 2013 prostřednictvím některé z těchto prodejen, již 

nemusí nový profil nahrávat. Kontrolu nahraného profilu na e-kartě lze provést přiložením e-karty 

k informačnímu terminálu. Informační terminály jsou umístěny v následujících prodejnách jízdních 
dokladů DPO: Vojanova ul., Husovo náměstí, Poruba vozovna, Hrabůvka – nákupní centrum Venuše. 

 

4. Nákup dlouhodobé časové jízdenky 

 
a) Zákaznický portál 

 

Prostřednictvím Zákaznického portálu lze na e-kartu zakoupit elektronický kupón pro jakékoliv 

tarifní zóny v rámci ODIS. Bez omezení lze takovou e-kartu využít ve spojích DPO a také ve všech 

spojích autobusových linek č. 68, 69 a 75. Po nahrání elektronického kupónu na e-kartu je dále 

možné kupón využít ve všech vlacích Českých drah a.s. (dále ČD) a ve všech spojích dopravce 

Veolia transport Morava a.s. (dále VTM) začleněných do integrovaného systému ODIS. Nahrát 
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kupón pořízený prostřednictvím Zákaznického portálu přímo na e-kartu lze po jejím přiložení 

k informačnímu terminálu (viz výše). 
 

b) Předprodejní místa DPO, VTM a ČD 

 

V předprodejních místech společnosti VTM, u pokladních přepážek ČD v rámci ODIS  

a v kterékoliv prodejně jízdních dokladů DPO si může cestující na e-kartu zakoupit elektronický 

kupón pro jakoukoliv tarifní zónu v rámci ODIS. U řidiče společnosti VTM je možné si zakoupit 

pouze navazující elektronický kupón (shodná délka platnosti a shodné tarifní zóny). Takto 
zakoupené kupóny jsou již nahrány na e-kartě a je možné je bez omezení využít ve všech spojích DPO, 

VTM a ČD. 

 

V případě přepravy ve spojích ostatních dopravců (mimo DPO, VTM a ČD) musí být elektronický 
kupón rovněž nahrán na e-kartě a současně musí být cestující vybaven dokladem o zakoupení vydaným 

dopravcem, u něhož byl kupón pořízen. Takový doklad není možné pořídit při nákupu na Zákaznickém 

portálu. 

 

5. „Elektronická peněženka (dále EP)“ je aplikace ve vyhrazeném datovém prostoru e-karty, tzv. stav 

elektronických peněz zaznamenaných v paměti e-karty. EP umožňuje provádět transakce vázané pouze 
k dané e-kartě. Na EP lze provést finanční vklad v prodejnách jízdních dokladů DPO, v prodejnách  

a ve vozidlech společnosti VTM. 

 

Minimální vklad na EP je 100 Kč. Maximální hodnota „uložených“ peněz na EP je 3.000 Kč. 
 

Elektronickou peněženku lze využít pro nákup: 

- dlouhodobé časové jízdenky, 
- krátkodobé časové jízdenky pro tarifní oblast XXL (v prodejnách DPO, ve všech vozidlech VTM), 

- jednotlivé jízdenky pro tarifní oblast REGION, MĚSTO Třinec, MĚSTO Český Těšín, 

- nové e-karty (vystavení). 
 

Jiné transakce z EP nejsou možné. 

 

Upozornění: 

U průvodčího ve vlacích ČD nelze elektronický kupón zakoupit. 

Elektronický kupón, který si zákazník zakoupí u jiného dopravce než u DPO, a který je nahrán na e-kartě, se  

z technických důvodů na Zákaznickém portálu nezobrazí.  

Reklamace zakoupených kuponů je nutné provádět u dopravce, kde byl kupon zakoupen. 

 

V Ostravě 18.4.2013 

 

 

 

 

Mgr. Martina Dvorská Prášková     Ing. Jaroslav Šimčík 

vedoucí odboru Personální řízení      vedoucí odboru Řízení příjmů 


