
█ Podmínky použití bezkontaktní bankovní 
platební karty v Dopravním podniku 
Ostrava a.s.

11. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Bezkontaktní bankovní platební kartu je možné používat pouze ve spojích 
Dopravního podniku Ostrava a.s. k: 
• odbavení cestujících na jednotlivé elektronické jízdenky,
• odbavení spolucestujících na dokupované elektronické jízdenky, 
• odbavení cestujících na èasové jízdenky dlouhodobé k registrované 

bezkontaktní bankovní platební kartì.
K odbavovacímu terminálu nelze pøikládat více bezkontaktních bankovních 
platebních karet najednou.

1.1.  DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMÙ
1.1.1 „BPK“ je bezkontaktní bankovní platební karta.
1.1.2 „Ceník“ je Ceník operací pro ODISku a bezkontaktní platební kartu (BPK) 

vydaný jako pøíloha k Tarifu pro pøepravu cestujících Dopravního podniku 
Ostrava a. s.

1.1.3 „ÈJD“ je èasová jízdenka dlouhodobá.
1.1.4 „DPO“ je Dopravní podnik Ostrava a.s.
1.1.5 „Držitel“ je vlastník BPK, která je vydána na jméno vlastníka. 
1.1.6 „PanMas“ je prvních 6 a poslední 4 èísla BPK.
1.1.7 „Portál Platební karta“ (dále také jen „Portál“) je internetový e-shop doplnìný 

o dodatkové služby k BPK na webovém rozhraní karta.dpo.cz.  
1.1.8 „Pøepážka“ je prodejní místo jízdních dokladù DPO.
1.1.9 „Specializované pracovištì“ je specializovaná pøepážka pro vracení jízdného 

a další služby spojené s odbavením na BPK na adrese Podìbradova 494/2, 
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.

1.1.10 „Token“ je elektronický klíè, který slouží pro ovìøení identity BPK.

2. ZALOŽENÍ ÚÈTU A REGISTRACE BPK 
2.1. ZALOŽENÍ ÚÈTU A REGISTRACE BPK 

Pro možnost využívání BPK jako identifikátoru pro ÈJD musí držitel/zákazník 
nejdøíve založit úèet a provést registraci BPK k danému úètu. 
Založení úètu a registrace BPK k tomuto úètu je možná dvìma zpùsoby:
• na Portálu (karta.dpo.cz),
• na pøepážce.
Podmínkou založení úètu je uvedení e-mailové adresy zákazníka. Pøi 
registraci BPK k úètu nebude v systému uloženo èíslo BPK, ale pouze její 
PanMas, token a doba expirace BPK.
Registrace BPK je možná pouze k jedinému e-mailovému úètu. Pokud by chtìl 
držitel provést registraci stejné BPK k jinému úètu, bude držitel informován, 
že BPK je již zaregistrována a je možné provést pouze pøevod BPK k jinému 
úètu nebo odregistrování BPK z úètu, na kterém je zaregistrována. 

2.1.1 ZALOŽENÍ ÚÈTU A REGISTRACE BPK NA PORTÁLU 
Držitel BPK zadá do registraèního formuláøe Portálu svùj e-mail, zvolí heslo, 
a poté již mùže k úètu pøiøazovat BPK.
Pøi pøiøazení BPK k úètu Portálu je nutno provést v platebním rozhraní 
autorizaèní transakci s fiktivní platbou 
1 Kè, která není zákazníkovi úètována.

2.1.2 ZALOŽENÍ ÚÈTU A REGISTRACE BPK NA PØEPÁŽCE
Na pøepážce je možné založit úèet a registrovat BPK pouze v pøípadì, že ji 
držitel zároveò požaduje používat k nákupu ÈJD. 
Pro založení úètu a registraci BPK na pøepážce pøedloží držitel vyplnìnou 
„Žádost o registraci platební karty“, BPK urèenou pro registraci k úètu, 
platný osobní doklad vydaný pøíslušným správním úøadem a fotografii, 
která bude na pøepážce naskenována a na úètu pøiøazena k registrované 
BPK. Dále držitel uvede e-mail, ke kterému požaduje úèet založit, a který 
bude sloužit k pøihlášení do úètu a pøípadnì doklad opravòující k využívání 
slevového profilu, viz platný Tarif pro pøepravu cestujících Dopravního 
podniku Ostrava a.s.
Pøi registraci bude držiteli vygenerován kód registrace a heslo k úètu, které 
budou zaslány na uvedený e-mail.
Registrace BPK je možná také k již døíve založenému úètu. Držitel v takovém 
pøípadì na pøepážce uvede v žádosti o registraci e-mail k úètu, ke kterému 

chce BPK registrovat. Na zadanou e-mailovou adresu bude po zpracování 
zaslán potvrzující e-mail z Portálu. 
Registrovat je možné pouze BPK karetních asociací VISA a Mastercard.
Registrace BPK na pøepážce je zpoplatnìna dle platného Ceníku.

2.2. PØEVOD BPK NA JINÝ ÚÈET 
Pøevod BPK na jiný úèet je možné provést:
• na Portálu (karta.dpo.cz),
• na pøepážce.
Pøi pøevodu BPK na jiný úèet bude s BPK pøevedena také celá její historie, 
vèetnì osobních údajù a zakoupených ÈJD.

2.2.1. PØEVOD BPK NA PORTÁLU
Po pøihlášení k pùvodnímu úètu, na kterém je BPK zaregistrovaná, vybere 
držitel v menu „Moje karty“ BPK urèenou pro pøevod na nový úèet. 
U dané BPK zvolí volbu „Pøenést kartu na jiný úèet“ a dále postupuje dle 
zobrazených pokynù.

2.2.2. PØEVOD BPK NA PØEPÁŽCE
Na pøepážce je možné pøevést pouze BPK, která je pøiøazena pro úèely 
nákupu ÈJD. Pøi pøevodu BPK na pøepážce musí držitel pøedložit BPK 
urèenou pro pøevod k jinému úètu a dále platný osobní doklad vydaný 
pøíslušným správním úøadem. Pøevod BPK na jiný úèet je provádìn na 
základì vyplnìné “Žádosti o pøevod platební karty k jinému úètu“, ve které 
držitel vyplòuje údaje o pøevodu.
Pøevod BPK k jinému úètu na pøepážce je zpoplatnìn dle platného Ceníku.

2.3. ODREGISTROVÁNÍ BPK Z ÚÈTU
BPK lze z úètu odregistrovat pouze v pøípadì, že k BPK nejsou zakoupeny 
žádné platné ani budoucí platné ÈJD. Vypoøádání platných ÈJD se øídí dle 
bodu è. 3.5. 
Odregistrování BPK z úètu lze provést:
• na Portálu (karta.dpo.cz),
• na pøepážce.

2.3.1. ODREGISTROVÁNÍ BPK Z ÚÈTU NA PORTÁLU
BPK lze odregistrovat z úètu na Portálu po stisknutí volby v menu „Moje 
karty“. Po stisknutí pole oznaèeného èerveným køížkem bude držitel vyzván, 
zda skuteènì požaduje BPK odebrat z úètu. 

2.3.2. ODREGISTROVÁNÍ BPK Z ÚÈTU NA PØEPÁŽCE
Odregistrování BPK je možné po pøedložení vyplnìné „Žádosti 
o odregistrování platební karty“. Dále žadatel pøedloží kód registrace nebo 
BPK urèenou pro odregistrování a platný osobní doklad vydaný pøíslušným 
správním úøadem. Obsluha pøepážky provede odregistrování z úètu, ke 
kterému je BPK registrována. V pøípadì, že jsou u BPK vedeny osobní 
údaje, budou spoleènì s BPK vymazány.
Odregistrování BPK z úètu na pøepážce je zpoplatnìno dle platného Ceníku.

3. NÁKUP ÈJD 
3.1. NASTAVENÍ BPK PRO MOŽNOST NÁKUPU ÈJD

Pro možnost využívání ÈJD registrovaných k BPK je nutné založení úètu 
a registrace BPK dle bodu è. 2. tohoto dokumentu. 
Následnì je možné vybranou BPK nastavit k možnosti pøiøazení ÈJD.
Nastavení BPK k tomuto úèelu je možné dvìma zpùsoby:
• na Portálu (karta.dpo.cz), 
• na pøepážce.
Držitel mùže mít k nákupu ÈJD nastavenu pouze jednu vybranou BPK. 
V pøípadì zmìny BPK nastavené k možnosti nákupu ÈJD jsou vždy 
identifikaèní údaje držitele vèetnì fotografie a ÈJD (souèasnì a budoucích 
platných) pøevedeny na jinou BPK. 

3.1.1. NASTAVENÍ BPK PRO ÈJD NA PORTÁLU
Pro nastavení BPK k možnosti nákupu ÈJD musí držitel ve svém úètu u dané 
BPK zatrhnout pole  a vyplnit následující údaje:
• jméno a pøíjmení,
• datum narození,
• expiraci BPK.
Dalším krokem je vložení fotografie oblièeje držitele ve formátu JPG. Webová 
stránka umožòuje provést úpravu  vkládané fotografie, která musí splòovat 
tyto podmínky:
• fotografie ukazuje hlavu zobrazované osoby v pøímém èelním pohledu 

(pohled zobrazované osoby smìøuje do objektivu),
• fotografie musí odpovídat podobì zobrazované osoby v dobì podání 

žádosti,
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• pohled pøes rameno, pootoèená nebo naklonìná hlava nejsou 
pøípustné,

• zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavøená ústa, oèi musí 
být otevøené a nesmí být pøekryté vlasy,

• pozadí na fotografii je bílé až svìtle modré, popøípadì svìtle šedé barvy, 
pøièemž je pøípustný plynulý pøechod tìchto barev,

• fotografie musí být bez odleskù a nesmí na ni být provedeny retuše ani 
jiné úpravy,

• fotografie zobrazuje osobu v obèanském odìvu, bez brýlí s tmavými 
skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odùvodnìno dùvody 
náboženskými nebo zdravotními; v takovémto pøípadì nesmí pokrývka 
hlavy zakrývat oblièejovou èást zpùsobem, který by znemožòoval 
identifikaci.

Pøi nastavení BPK na Portálu je automaticky zadán profil, a to obèanský 
nepøenosný s maximální platností do uvedené doby expirace BPK. V pøípadì 
držitele BPK, který má nárok na slevový profil, je nutné, aby držitel navštívil 
pøepážku, kde mu bude provedena zmìna profilu, a to po pøedložení dokladù 
prokazující nárok na slevový profil. 
Po vyplnìní a odeslání všech údajù bude registrace ve stavu „èekající na 
potvrzení“. Potvrzením je kontrola fotografie administrátorem. V pøípadì 
nedodržení pøedepsaných požadavkù na fotografii bude registrace 
zamítnuta. Potvrzení/zamítnutí registrace bude provedeno, nejpozdìji 
následující pracovní den.
Po úspìšné registraci bude držiteli BPK na uvedený e-mail zasláno potvrzení 
o registraci s kódem registrace, na jehož základì lze v budoucnu BPK 
zablokovat na pøepážce nebo provést na pøepážce pøevod identifikaèních 
údajù z dané BPK na jinou BPK. Nastavení BPK k nákupu ÈJD na Portálu je 
bezplatné. Ovìøení a nastavení slevového profilu na pøepážce je zpoplatnìno 
dle platného Ceníku.

3.1.2. NASTAVENÍ BPK PRO NÁKUP ÈJD NA PØEPÁŽCE 
Nastavení BPK pro možnost nákupu ÈJD na pøepážce se øídí ustanovením 
bodu è. 2.1.2 tohoto dokumentu.
V pøípadì registrace na pøepážce bude držiteli na uvedený e-mail 
nejpozdìji následující pracovní den zasláno „Potvrzení o registraci“ vèetnì 
kódu registrace a dále heslo k založenému úètu. S kódem registrace lze 
v budoucnu BPK zablokovat na pøepážce nebo provést pøevod identifikaèních 
údajù z dané BPK na jinou BPK. Nárok na slevový profil se øídí Tarifem pro 
pøepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. 
Pro nákup ÈJD k BPK je možné využít tìchto slevových profilù: 
• žáci a studenti od 15 do dovršení 26 let vìku,
• dùchodce,
• invalidní dùchodce,
• obèané po dovršení 65 let vìku,
• obèané po dovršení 70 let vìku.
Nastavení  BPK pro možnost nákupu ÈJD a ovìøení nároku na slevový profil 
na pøepážce je zpoplatnìno dle platného Ceníku.

3.2. PØEVOD ÚDAJÙ BPK URÈENÉ PRO POUŽITÍ ÈJD
V pøípadì ztráty BPK nebo v pøípadì uplynutí doby její expirace mùže držitel 
provést pøevod všech údajù z pøedchozí BPK na novou BPK, a to vèetnì 
zakoupených ÈJD. Podmínkou je registrace nové BPK k témuž úètu. 
Pøevod je možný:
• na Portálu (karta.dpo.cz),
• na pøepážce. 

3.2.1. PØEVOD NA PORTÁLU 
Na Portálu musí zákazník znát pøihlašovací údaje k úètu, na nìmž je BPK 
zaregistrována. 
Pro pøevod vybere zákazník na Portálu BPK, ze které si pøeje údaje pøevést 
a poté vybere BPK, na kterou si pøeje pøevod provést. 
Po požadavku bude pøevedeno:
• jméno a pøíjmení držitele,
• fotografie,
• profily,
• datum narození,
• všechny souèasnì platné nebo budoucí platné ÈJD.
Pøevod BPK na Portálu je bezplatný.

3.2.2. PØEVOD NA PØEPÁŽCE
V pøípadì požadavku pro pøevod na pøepážce je držitel povinen pøedložit 
„Žádost o pøevod registraèních údajù k jiné platební kartì“, BPK urèenou 
pro pøevod, pùvodní BPK nebo v pøípadì její ztráty kód registrace, 

kterým potvrdí registrované údaje k pùvodní BPK. Dále pøedloží platný 
osobní doklad vydaný pøíslušným správním úøadem. 
Pøevod registraèních údajù k jiné BPK na pøepážce je zpoplatnìn dle 
platného Ceníku.

3.3. ODREGISTROVÁNÍ PØIØAZENÉ BPK PRO ÈJD
Odregistrování pøiøazené BPK pro použití ÈJD se provádí formou 
„odregistrace pøiøazené BPK“. 
Pokud budou k BPK zakoupeny platné nebo budoucí platné ÈJD, nelze 
pøiøazenou BPK k ÈJD odregistrovat. Vypoøádání platných ÈJD se øídí dle 
bodu è. 3.5. 
Odregistrování BPK pro použití ÈJD je možné:
• na Portálu (karta.dpo.cz),
• na pøepážce. 
Pøi odregistrování na pøepážce pøedloží držitel BPK urèenou pro odregistraci 
nebo potvrzení o registraci BPK s uvedeným kódem registrace a platný 
osobní doklad vydaný pøíslušným správním úøadem. 

3.3.1. ODREGISTROVÁNÍ PØIØAZENÍ BPK PRO ÈJD NA PORTÁLU
Odregistraci BPK pøiøazené pro nákup ÈJD lze provést v menu „Moje karty“ 
zvolením tlaèítka „Odregistrovat z dlouhodobých jízdenek “.

3.3.2. ODREGISTROVÁNÍ PØIØAZENÍ BPK PRO ÈJD NA PØEPÁŽCE
Odregistrování je možné po pøedložení vyplnìné „Žádosti o odregistrování 
platební karty“.
Dále žadatel pøedloží BPK urèenou pro odregistraci nebo kód registrace 
a platný osobní doklad vydaný pøíslušným správním úøadem.  
Odregistrování BPK z úètu na pøepážce je zpoplatnìna dle platného Ceníku.

3.4. POØÍZENÍ ÈJD K BPK 
ÈJD je možné k BPK poøídit:
• na Portálu (karta.dpo.cz),
• na pøepážce.
Pøi nákupu ÈJD na pøepážce musí držitel po vyzvání pøiložit BPK 
k bankovnímu platebnímu terminálu pro identifikaci BPK. 

3.5. ZPÙSOB VRACENÍ JÍZDNÉHO
Cestující v mìstské hromadné dopravì má právo na vrácení zaplaceného 
jízdného za nevyužitou nebo jen èásteènì využitou ÈJD.
Vracení zaplaceného jízdného za nevyužitou nebo jen èásteènì využitou 
ÈJD se øídí Tarifem pro pøepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava 
a.s. Vracení jízdného je možné pouze na pøepážce Specializovaného 
pracovištì. 
Pro službu vracení jízdného je nutné pøedložit BPK, ke které byla ÈJD 
vydána, spolu s platným osobním dokladem vydaným pøíslušným správním 
úøadem.

3.6.  BLOKACE A ODBLOKACE BPK PRO POUŽITÍ ÈJD
V pøípadì ztráty BPK je nutné tuto BPK zablokovat nejen u vydavatele BPK 
(banky), ale také u dopravce. 
Blokaci BPK  je možné provést:
• na Portálu (karta.dpo.cz),
• na pøepážce.
Po blokaci nebude možné použít BPK pro odbavení v mìstské hromadné 
dopravì. Držitel mùže následnì provést pøevod na novou BPK nebo dle 
ustanovení bodu è. 3.5 uplatnit vrácení nevyužitého jízdného. 
Pøi blokaci na pøepážce pøedloží držitel potvrzení o registraci BPK 
s uvedeným kódem registrace nebo BPK urèenou pro blokaci a platný 
osobní doklad vydaný pøíslušným správním úøadem.
Odblokaci je možné provést pouze na pøepážce. Pøi odblokaci pøedloží držitel 
BPK urèenou pro odblokaci.
Provedení blokace a odblokace na pøepážce je zpoplatnìno dle platného 
Ceníku. 

3.7. BPK PO EXPIRACI
BPK po expiraci není možné používat pro nákup ÈJD.

Tyto podmínky nabývají úèinnosti dne 7. 2. 2018.
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