
█ Podmínky vydávání a využívání ODISky 
pro Dopravní podnik Ostrava a. s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMÙ 
1.1.1 „Anonymní ODISka“ je bezkontaktní èipová karta, na které není uveden žádný osobní 

údaj. Anonymní ODISka je vydávána na základì písemné nebo elektronické Žádosti 
o vydání Anonymní ODISky. Držitel Anonymní ODISky nemùže využívat všechny 
služby Kartové aplikace. Na anonymní ODISku lze zakoupit pouze pøenosnou èasovou 
jízdenku dlouhodobou dle Tarifu ODIS nebo obyèejné jednotlivé jízdné i z EP.

1.1.2 „Ceník“ je dokument, ve kterém je uvedena aktuální výše všech cen a poplatkù 
hrazených na základì tìchto Podmínek. Ceník vydává Koordinátor a jeho znìní je 
dostupné v tištìné podobì na všech kontaktních místech a v elektronické podobì na 
Zákaznickém portálu.

1.1.3 „Datový prostor“ je èást místa na ODISce urèená k umístìní dat pro Kartovou aplikaci 
Vydavatele.

1.1.4 „Držitel“ je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou je na základì Žádosti o vydání 
ODISky vydána Osobní ODISka nebo Anonymní ODISka. Jedna fyzická nebo právnická 
osoba mùže být souèasnì Držitelem více Osobních nebo Anonymních ODISek. 
ODISka umožòuje Držiteli využívat služby zpøístupnìné prostøednictvím Kartové 
aplikace. Držitel je povinen øídit se pøi využívání ODISky tìmito Podmínkami. 

1.1.5 „ODISka“ je Anonymní, Firemní nebo Osobní. Jde o multifunkèní kartu vydanou Vydavatelem 
(Dopravní podnik Ostrava a. s.). Vlastníkem ODISky je Vydavatel. Pokud se hovoøí 
o ODISce, myslí se tím také pùvodní název e-karta nebo e-karta ODISka.

1.1.6 „Elektronická penìženka (EP)“ je aplikace ve vyhrazeném datovém prostoru ODISky 
tzv. stav elektronických penìz zaznamenaných v pamìti ODISky. Na ODISce lze 
provádìt transakce z EP vázané pouze na danou ODISku. Pomocí EP lze zakoupit 
jednotlivou elektronickou jízdenku prostøednictvím odbavovacího terminálu. Èasovou 
jízdenku dlouhodobou k dané ODISce, èasovou jízdenku krátkodobou nebo poplatek 
za vystavení nové ODISky lze zakoupit pouze v prodejnách jízdních dokladù. Jiné 
transakce z EP nejsou možné. Využití EP u dalších dopravcù je popsáno v dokumentu 
Návod pro využívání ODISky dostupného na https://odiska.dpo.cz.

1.1.7 „E-shopová transakce“ je transakce urèená k nahrání kreditu EP nebo èasové jízdenky 
dlouhodobé na ODISku na Zákaznickém portálu.

1.1.8 „Firemní ODISka“ – je vydána pouze na základì elektronické Žádosti o vydání ODISky 
a obchodní spoleènost nejprve musí provést registraci na Zákaznickém portálu 
a po úspìšném registrování provést objednávku ODISky. Držitel firemní ODISky 
se øídí stejnými podmínkami, které jsou stanoveny pro anonymní ODISku. Postup 
pøi registraci obchodní spoleènosti je popsán v dokumentu „Návod pro využívání 
ODISky“ na https://odiska.dpo.cz v odstavci „Co dìlat v pøípadì registrace obchodní 
spoleènosti“. Vytvoøený firemní úèet nelze použít pro typ osobní ODISky.

1.1.9 „Kartová aplikace“ je soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších 
hmotných a nehmotných prostøedkù umožòující využívat prostøednictvím ODISky 
služby poskytované Vydavatelem. 

1.1.10 „Koordinátor“ je vlastníkem Kartové aplikace a smluvním partnerem Vydavatele 
ODISky, je jím spoleènost Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava.

1.1.11 „Kartové centrum (KC)“ je systém pøístupu ke službám prostøednictvím ODISky. KC je 
provozováno Vydavatelem.

1.1.12 „Kontaktní místa“ jsou místa urèená pro sbìr písemných žádostí o vydání ODISky, pro 
osobní pøevzetí vyrobených ODISek a vyøizování žádostí o jejich zablokování. Jedná 
se o prodejny jízdních dokladù Dopravního podniku Ostrava a. s.: Podìbradova ul., 
Husovo námìstí, Nákupní støedisko Venuše, Zábøeh – DK Akord, Poruba vozovna, 
Nákupní støedisko DUHA. Mimo jiné jsou Kontaktní místa (Podìbradova ul., Husovo 
námìstí, Nákupní støedisko Venuše, Vozovna Poruba, Zábøeh – DK Akord a Nákupní 
støedisko DUHA) vybavena tzv. Informaèními terminály, které slouží k poskytování 
informací o ODISce jejich držitelù a nahrání èasové jízdenky dlouhodobé zakoupené 
na Zákaznickém portálu. 

1.1.13 „Návod pro využívání ODISky“ je Koordinátorem ODIS s.r.o. stanovený soubor pravidel 
pro využívání ODISky v Kartové aplikaci; urèuje obsah smluvního vztahu mezi 
Vydavatelem a Držitelem o využívání Kartové aplikace. 
• „ODISka“ je Anonymní, Firemní, nebo Osobní e-karta je jediným vzájemnì uznávaným 

elektronickým platebním prostøedkem u všech dopravcù zajišśujících 
integrovanou dopravu Moravskoslezského kraje ODIS (dále ODIS) v kartovém 
systému. K jedné ODISce lze poøídit maximálnì ètyøi platné èasové jízdenky 
dlouhodobé souèasnì. 
Nahrání E-shopové transakce na ODISku na terminálech umístìných ve vozidlech 
je z technických dùvodù garantováno nejdøíve po 4 hodinách od jejího provedení 
(nahrání je automaticky provedeno pøi odbavení cestujícího). Z tohoto dùvodu je 
platnost èasové jízdenky dlouhodobé zakoupené prostøednictvím e-shopu, stejnì 
jako nahrání kreditu do EP, garantována nejdøíve po 4 hodinách od provedení 
E-shopové transakce. Bez platné èasové jízdenky dlouhodobé není ODISka 
považována za platný jízdní doklad. 
Kontrolu nahrání e-shopové transakce je možné provést pøímo na terminálu 
zvolením položky „Další volby“ a následnì „Info o kartì“. 
E-shopovou transakci lze dále samostatnì nahrát na všech prodejnách 
a na Informaèních terminálech umístìných na prodejnách jízdních dokladù 
(Podìbradova ul., Husovo námìstí, Vozovna Poruba, Nákupní støedisko Venuše, 
Nákupní støedisko Duha, Zábøeh - DK Akord) a je možné tak uèinit nejdøíve po 
1 hodinì od její úhrady. Pøi zapisování E-shopové transakce je nutné ponechat 
ODISku ve ètecí zónì terminálu po celou dobu probíhající transakce. Pøi chybné 
manipulaci mùže dojít k pøedèasnému odtržení ODISky od terminálu a k jejímu 
pøípadnému poškození. Neúspìšnou E-shopovou transakci reklamuje Držitel 
u Vydavatele ODISky.

Èasovou jízdenku dlouhodobou, kterou si zákazník zakoupí u jiného dopravce než 
je Dopravní podnik Ostrava a. s. se na Zákaznickém portálu nezobrazí. Možnosti 
využívání ODISky u dalších dopravcù zaøazených v ODIS jsou zveøejnìny na 
www.odiska.cz

1.1.14 „Osobní ODISka“ je ODISka, jejímž Držitelem je konkrétní fyzická osoba. Na takovéto 
ODISce je uvedeno jméno, pøíjmení, fotografie, popø. datum narození Držitele. Osobní 
ODISka je nepøenosná, tzn., mùže s ní cestovat pouze její Držitel.

1.1.15 „Podmínky“ jsou „Podmínky pro vydávání a využívání ODISky“. Stanovují práva 
a povinnosti Žadatele, Držitele, Vydavatele, Koordinátora a Správce. Podmínky jsou 
dostupné v tištìné podobì na Kontaktních místech a v elektronické podobì na 
Webu. 

1.1.16 „Potvrzení o vydání ODISky“ je dokument, který je vydáván Držiteli spoleènì s ODISkou. 
Toto potvrzení slouží pro identifikaci Držitele pøi ztrátì èi odcizení této ODISky. 
Potvrzení o vydání ODISky má Držitel peèlivì uschovat po celou dobu její platnosti.

1.1.17 „Pouèení o ochranì osobních údajù“ je dokument s názvem „Souhlas se zpracováním 
osobních údajù a poskytnutí informací a pouèení o právech subjektu údajù“ obsahující 
rozsah, úèel a dobu uchovávání osobních údajù.

1.1.18 „Registrace“ je elektronická registrace Držitele ODISky na Webu nutná pro poøízení 
ODISky a další operace s ODISkou.

1.1.19 „Reklamaèní øád ODISky“ je Vydavatelem stanovený soubor pravidel pro uplatnìní 
reklamace ODISky. Reklamaèní øád je dostupný v elektronické podobì na webu.

1.1.20 „Specializované pracovištì ODISka“ (jako jediné není plnì nahraditelné Zákaznickým 
portálem ODISky) slouží k provádìní nestandardních operací s ODISkou (odblokování 
nebo zrušení ODISky, øešení reklamací atd.). Specializované pracovištì se nachází 
v hlavní prodejnì jízdních dokladù na adrese: Podìbradova 494/2, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava.

1.1.21 „Správce ODISky“ je subjekt zajišśující na základì zvláštní smlouvy s Vydavatelem 
vydávání ODISky, nebo správu a provoz Zákaznického portálu, pøípadnì další èinnosti 
na základì smlouvy s Vydavatelem. 

1.1.22 „Vydavatel“ provozuje Kartovou aplikaci a jejím prostøednictvím umožòuje Držitelùm 
využívání služeb poskytovaných Vydavatelem; vydává ODISky na základì požadavku 
Žadatele, odpovídá za výdej ODISek, reklamace ODISek a jízdného z nich vydaného.

1.1.23 „Web“ jsou internetové stránky umožòující dálkový pøístup k informacím o KC, ODISce 
a pøípadnì Kartové aplikaci a umožòující Držitelùm provádìní úkonù prostøednictvím 
dálkového pøístupu. Na Webu se též provádí výbìr, nákup a platby za služby spojené 
s MHD. Provoz, obsah a funkce Webu závisí na volném uvážení Provozovatele 
a Držitel není oprávnìn domáhat se provozu, urèitého obsahu èi urèitých funkcí 
Webu. Web je dostupný na internetové adrese: odiska.dpo.cz

1.1.24 „Webový úèet ODISky“ (http://karta.odiska.cz) je internetová aplikace, která umožòuje 
držitelùm ODISky sledovat pøehledy jednotlivých jízd, souèasnì jsou jim poskytnuty 
informace o zùstatku na EP a provedených transakcích u všech dopravcù. Zde je 
rovnìž možné vytisknout zjednodušený daòový doklad k èasovým jízdenkám 
dlouhodobým a jednotlivým elektronickým jízdenkám zakoupeným z EP pøímo 
ve vozidlech. Pro využívání tohoto webového úètu ODISky je nutná registrace. 
Z dùvodu nutné ochrany osobních údajù získá držitel registraèní údaje ke své 
ODISce v prodejnách jízdních dokladù DPO. Data v aplikaci mají pouze informativní 
charakter.

1.1.25 „Zákaznický portál ODISky“ (dále také e-shop) je internetový e-shop doplnìný o dodatkové 
služby Vydavatele Dopravního podniku Ostrava a. s. Registrovaný a pøihlášený 
uživatel tohoto portálu má možnost plnì využít všech jeho služeb jak k objednání 
nové ODISky, tak k nákupu èasové jízdenky dlouhodobé, vèetnì všech výhod 
spojených s možností správy více ODISek, možností jejich zablokování, nahlížením do 
historie vlastních objednávek èasových jízdenek dlouhodobých, apod. Neregistrovaný, 
popø. nepøihlášený uživatel má omezené možnosti využití portálu – pøedevším pak 
pouze k nákupu èasové jízdenky dlouhodobé ke konkrétní ODISce. Provozovatelem 
Zákaznického portálu ODISky je Koordinátor ODIS s.r.o.

1.1.26 „Žadatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která podala Žádost o vydání Anonymní, 
Firemní nebo Osobní ODISky podle tìchto Podmínek. Pøevzetím vydané ODISky se 
Žadatel stává Držitelem.

2. POUŽITÍ PODMÍNEK A CENÍKU 
Vydávání a využívání ODISky se øídí tìmito Podmínkami. Úkony a èinnosti s tím 
spojené jsou zpoplatnìny podle Ceníku a Žadatelé, resp. Držitelé jsou povinni takto 
stanovené poplatky uhradit. Není-li v konkrétním pøípadì stanoveno jinak, jsou 
poplatky splatné v okamžiku podání žádosti o provedení zpoplatnìného úkonu nebo 
èinnosti.

3. ODISka 
3.1. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ODISky
3.1.1. Žádost o vydání Anonymní, Firemní, Osobní ODISky. Žádost o vydání ODISky podává Žadatel na 

tiskopise uvedeném v èlánku 7.1 tìchto Podmínek nebo jiným zpùsobem stanoveným 
Vydavatelem. Žadatel je povinen se pøed podáním Žádosti o vydání ODISky seznámit 
s Podmínkami, Ceníkem, s Návodem pro využívání ODISky a Pouèením o ochranì 
osobních údajù. Žádost o vydání ODISky mùže být podána na Kontaktním místì nebo 
na Webu. Žadatel odpovídá za správnost údajù uvedených v Žádosti o vydání ODISky, 
vèetnì jejích pøíloh. Žadatel je povinen pøi podání písemné Žádosti o vydání Osobní 
ODISky prokázat svoji totožnost (obèanským prùkazem, cestovním pasem). Pokud 
Žadatel zažádal o ODISku s urèitým slevovým profilem (žák, student, dùchodce, …), 
je potøeba, aby doložil pøíslušné doklady prokazující nárok na slevu dle Tarifu ODIS.

3.1.2. Žádost o vydání Anonymní, Firemní, Osobní ODISky na Zákaznickém portálu. Žádost o vydání 
ODISky podává Žadatel vyplnìním potøebných údajù v prostøedí Zákaznického 
portálu. Postup jak poøídit ODISku je popsán v dokumentu Návod pro využívání 
ODISky dostupném na https://odiska.dpo.cz

3.1.3. Žádost o vydání Anonymní a Osobní ODISky na kontaktním místì. Žadatel podává žádost 
vyplnìním formuláøe „Žádost o vydání ODISky“ a jeho odevzdáním spolu s fotografií 
(v pøípadì osobní ODISky) o rozmìrech 35 x 45 mm na výšku (barevná fotografie 
35 x 45 mm zachycující aktuální podobu Žadatele, dle formátu a zásad pro poøízení 
fotografie pro obèanský prùkaz nebo cestovní pas) a úhradou na Kontaktních místech 
Vydavatele (prodejny jízdních dokladù Dopravního podniku Ostrava a. s.: Podìbradova 
ul., Husovo námìstí, Nákupní støedisko Venuše, Zábøeh – DK Akord, Vozovna Poruba, 
Nákupní støedisko DUHA). Na pøepážce pracovník zkontroluje úplnost údajù na 
žádosti, nárok na slevu (pokud zákazník požaduje zlevnìný profil ODISky) a kvalitu 
fotografie. Prokázání nároku na slevu lze doložit také pøi osobním pøevzetí ODISky 
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na zvoleném Kontaktním místì. V pøípadì podání žádosti na Kontaktním místì 
provádí zákazník pøihlášení do e-shopu až po pøevzetí Potvrzení o vydání ODISky, ve 
kterém jsou uvedeny údaje pro pøihlášení. Formuláø žádosti je dostupný ke stažení na 
webových stránkách Zákaznického portálu ODISky (tento formuláø musí být vyplnìn 
ve dvojím vyhotovení) nebo si jej mùže Žadatel vyzvednout pøímo na pøepážkách 
Kontaktních míst. S vyplnìnou „Žádostí o vydání ODISky“ je nutné vyplnit a pøiložit 
„Souhlas se zpracováním osobních údajù a poskytnutí informací a pouèení o právech 
subjektu údajù“. V pøípadì, že v žádosti nebude uvedena e-mailová adresa, Žadatel 
nezíská možnost informace o vyzvednutí vyrobené ODISky a dále také pøístup 
k ostatním službám.

3.1.4. Poplatek za vydání ODISky. Poplatek za vydání ODISky hradí Žadatel pøi podání Žádosti 
o vydání Anonymní, Firemní nebo Osobní ODISky na Kontaktním místì, nebo na 
Zákaznickém portálu. Pokud Žadatel zvolil na Zákaznickém portálu zpùsob úhrady 
„bankovní pøevod“ a svou objednávku neuhradí do 3 pracovních dnù od objednání, je 
objednávka stornována a o této skuteènosti je Žadateli e-mailem zaslána informace. 
Pokud Žadatel zvolil na Zákaznickém portálu zpùsob úhrady „platební kartou“ a svou 
objednávku neuhradí do 24:00 dne zadání objednávky, je objednávka stornována.

3.1.5. Návrh na uzavøení smluvního vztahu o využívání ODISky. Podáním Žádosti o vydání ODISky 
vyjadøuje Žadatel souhlas s Podmínkami, Ceníkem a podává návrh na uzavøení 
smluvního vztahu o využívání BÈK, jehož obsah se øídí tìmito Podmínkami. 

3.1.6. Souhlas se zpracováním osobních údajù a poskytnutí informací a pouèení o právech subjektu údajù. 
Pøílohou Žádosti o vydání BÈK podle odstavce 3.1.1 tìchto Podmínek je souhlas 
se zpracováním osobních údajù udìlený Žadatelem zpùsobem uvedeným v èlánku 
7.2.1 tìchto Podmínek, který obsahuje též pouèení Žadatele a vybrané informace 
o zpracování osobních údajù v rámci KC. Pokud k Žádosti o vydání ODISky není 
pøiložen Žadatelem podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajù, jedná se 
o neúplnou žádost a Vydavatel bude postupovat zpùsobem uvedeným v odstavci 
7.1.3 tìchto Podmínek.

3.1.7. Právo nevydat ODISku. Vydavatel je oprávnìn nevydat ODISku v pøípadì, že Žadatel 
nesplní Podmínky, napø. nedodá požadované foto, poskytne neúplné údaje. O nevydání 
ODISky bude Vydavatel Žadatele informovat e-mailem. Pokud Vydavatel ODISky 
podle tohoto odstavce Podmínek nevydá, má Žadatel právo na vrácení poplatku, 
který uhradil za vydání ODISky.

3.2. VYDÁNÍ A PØEDÁNÍ ODISky 
3.2.1. Vydání ODISky:

a) Standardním postupem: Obvyklá lhùta pro pøedání ODISky Žadateli èiní 21 dnù ode 
dne úhrady poplatku za vydání ODISky dle platného ceníku. Uvedená lhùta je 
pouze orientaèní. Výdejní Kontaktní místo pro pøevzetí ODISky uvede Žadatel 
v Žádosti o vydání ODISky. Vydavatel je kdykoli po podání Žádosti o vydání 
ODISky oprávnìn stanovit jako datum pro pøevzetí ODISky i pozdìjší den, než 
je den uvedený v Žádosti o vydání ODISky. ODISka mùže být Žadateli pøedána 
i pøed stanoveným datem pøevzetí ODISky. Za pøedpokladu, že Žadatel uvedl 
v Žádosti o vydání ODISky odpovídající kontaktní údaje, mùže být formou 
e-mailové zprávy informován o tom, že ODISka je pøipravena k pøevzetí.

b) Expresním postupem: Žadatel je povinen podat žádost o vydání ODISky a uhradit 
poplatek dle platného ceníku na kterémkoli Kontaktním místì. Lhùta pro pøedání 
ODISky Žadateli èiní 3 pracovní dny. Lhùta zaèíná bìžet od prvního dne po dni podání 
žádosti a úhrady poplatku za vydání ODISky dle platného ceníku. Výdejní místo 
pro pøevzetí ODISky je vždy Kontaktní místo. Za pøedpokladu, že Žadatel uvedl 
v Žádosti o vydání ODISky odpovídající kontaktní údaje, mùže být formou 
e-mailové zprávy informován o tom, že ODISka je pøipravena k pøevzetí. Vydání 
ODISky expresním zpùsobem se nevztahuje na Anonymní ODISku.

3.2.2. Pøedání a pøevzetí ODISky na Kontaktním místì. ODISka bude Žadateli pøedána na Kontaktním 
místì na základì pøedložení kopie Žádosti o vydání ODISky a osobního dokladu 
vydaného pøíslušným správním úøadem. V pøípadì objednávky ODISky elektronicky 
a jejím vyzvednutí na Kontaktním místì pøedloží Žadatel pouze osobní doklad vydaný 
pøíslušným správním úøadem. ODISku mùže vyzvednout pouze Žadatel, nebo jeho 
zákonný zástupce do 15 let vìku. Žadatel mùže zplnomocnit jinou osobu k vyzvednutí 
ODISky. Plná moc bude obsahovat jméno a pøíjmení zplnomocnìné osoby, datum 
narození, èíslo osobního dokladu vydaného pøíslušným správním úøadem (OP, 
nebo cestovní pas) a dále identifikaèní údaje zmocnitele (jméno a pøíjmení, datum 
narození, místo bydlištì, èíslo osobního dokladu vydaného pøíslušným správním 
úøadem – obèanský prùkaz nebo cestovní pas). Spolu s ODISkou bude Žadateli 
pøedána zalepená obálka obsahující Potvrzení o vydání ODISky, které bude obsahovat 
jedineèné identifikaèní èíslo ODISky, tzv. IDK. V pøípadì, že ODISka nebyla objednána 
registrovaným a pøihlášeným uživatelem e-shopu, bude potvrzení obsahovat 
pøihlašovací údaje pro možné budoucí použití. Pøevzetím ODISky se Žadatel stává 
Držitelem ODISky. Držitel je povinen pøi pøevzetí Osobní ODISky zkontrolovat, zda 
údaje uvedené na Osobní ODISce odpovídají údajùm uvedeným v Žádosti o vydání 
Osobní ODISky. Správnost tìchto údajù a skuteènost, že pøevzal nepoškozenou 
Anonymní/ /Firemní/ Osobní ODISku, neporušenou obálku obsahující Potvrzení 
o vydání ODISky (osobní data Držitele, identifikaèní údaje ODISky a pøístupové údaje 
Držitele) a pøípadnì další dokumenty vztahující se k pøedávané ODISce, potvrdí 
Držitel zpùsobem uvedeným v èlánku 7.1 tìchto Podmínek nebo jiným zpùsobem 
stanoveným Vydavatelem. Pokud je vyrobena ODISka s chybnými údaji (jméno, 
pøíjmení, datum narození) a jedná se o chybu ze strany Žadatele, je s takovouto 
kartou postupováno dle èlánku 4.6.3 Žadatel dále postupuje dle odstavce 3.1.1, pokud 
je ODISka vyrobena s chybnými údaji a jedná se o chybu ze strany Vydavatele, je na 
náklady Vydavatele vydána nová ODISka.

3.2.3. Zaslání ODISky poštou. Pokud Žadatel v Žádosti o vydání ODISky oznaèil jako zpùsob 
pøevzetí ODISky doruèení poštou, bude mu ODISka zaslána prostøednictvím 
provozovatele poštovních služeb jako obyèejná nebo doporuèená zásilka do vlastních 
rukou na korespondenèní adresu uvedenou v Žádosti o vydání ODISky. Zaslání 
ODISky prostøednictvím provozovatele poštovních služeb není možné, pokud Žadatel 
nesplnil všechny Podmínky pro vydání ODISky. Doruèení zásilky se øídí obchodními 
podmínkami provozovatele poštovních služeb. Držitel je povinen co nejdøíve po 
pøevzetí ODISky zkontrolovat, zda údaje uvedené na Osobní ODISce souhlasí s údaji 
uvedenými v Žádosti o vydání ODISky. Pokud údaje nejsou shodné, je Držitel povinen 
do 5 pracovních dnù od pøevzetí Osobní ODISky uplatnit reklamaci ODISky zpùsobem 
uvedeným v èlánku 4.4 tìchto Podmínek. Není-li výslovnì uvedeno jinak, pøedání 
a pøevzetí ODISky zaslané prostøednictvím provozovatele poštovních služeb se øídí 
ostatními ustanoveními tìchto Podmínek. 

3.2.4. Dùsledky nepøevzetí ODISky. Vydavatel je oprávnìn ODISku zrušit, pokud si Žadatel 
ODISku nepøevezme do 45 kalendáøních dnù od data stanoveného pro pøevzetí 
ODISky nebo do 45 kalendáøních dnù ode dne, kdy byla ODISka Vydavateli vrácena 
provozovatelem poštovních služeb jako nedoruèená. Nárok Vydavatele na zaplacení 
poplatku za vydání ODISky podle odstavce 3.1.4 tìchto Podmínek, není nepøevzetím 
ODISky ze strany Žadatele a následným zrušením ODISky nijak dotèen.

3.2.5. Vznik smluvního vztahu o využívání ODISky. Pøevzetím ODISky dochází ke vzniku smluvního 
vztahu o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem, jehož obsah se øídí tìmito 
Podmínkami. Pøevzetím ODISky se pro úèely tohoto odstavce Podmínek rozumí její 
pøevzetí od Vydavatele, Správce ODISky èi jiného subjektu oprávnìného k pøedání 
ODISky.

3.2.6. Odstoupení od smlouvy. V souladu s §1837 písm. d) zákona è. 89/2012 Sb. obèanský 
zákoník (dodávka zboží, které bylo upraveno podle pøání spotøebitele nebo pro jeho 
osobu) nelze od smluvního vztahu o využívání ODISky odstoupit

4. VYUŽÍVÁNÍ ODISky
4.1. VLASTNOSTI ODISky
4.1.1. Anonymní, Firemní a Osobní ODISka je vybavena bezkontaktním elektronickým 

èipem.
4.1.2. Identifikaèní èíslo ODISky (IDK). Každé ODISce je Vydavatelem, pøípadnì povìøeným 

Správcem ODISky pøidìleno jedineèné IDK. Držitel souhlasí s tím, aby IDK ODISky 
a pøípadnì i další èíselné identifikátory ODISky byly zpøístupnìny Vydavateli, jehož 
kartovou aplikaci bude Držitel využívat nebo pro jehož kartovou aplikaci byl na ODISce 
vyhrazen Datový prostor. Dále Držitel souhlasí s tím, aby tyto údaje byly Vydavatelem 
zpracovávány pro úèely a prostøedky urèenými Vydavatelem, konkrétnì pro úèely 
provozu Kartové aplikace a využívání ODISky v jejím rámci, zajištìní interakce mezi 
Kartovou aplikací a KC, zajištìní bezpeènosti a integrity Kartové aplikace a za úèelem 
využívání služeb zpøístupnìných Držiteli prostøednictvím Kartové aplikace. IDK 
ODISky a pøípadnì i další èíselné identifikátory budou Vydavateli Správcem ODISky 
zpøístupòovány po dobu platnosti ODISky.

4.1.3 Data uvedená na ODISce. Údaje na potisku každé ODISky obsahují: identifikaèní èíslo 
ODISky, èárový kód a dobu platnosti ODISky. Na osobní ODISce je dále uvedeno 
jméno, pøíjmení a fotografie Držitele. U dìtí a žákù od 6 let do dovršení 15 let vìku 
a u žákù a studentù od 15 let do dovršení 26 let vìku je na ODISce uvedeno datum 
narození.

4.1.4 Platnost ODISky. Doba platnosti ODISky je uvedena na zadní stranì ODISky. Platnost 
ODISky konèí vždy k poslednímu dni uvedeného kalendáøního mìsíce a roku 
a vydává se na dobu 6 let.

4.1.5 Profil zákazníka. Každá Osobní ODISka obsahuje tzv. profil zákazníka. Dle nastaveného 
profilu na ODISce je možné zakoupit jízdné urèené pro daný profil. Každá Osobní 
ODISka mùže obsahovat max. 2 profily. Zmìnu profilu Osobní ODISky je možné 
provádìt pouze u Vydavatele dané ODISky, a to na vybraných pracovištích 
Vydavatele. V prùbìhu platnosti Osobní ODISky se mohou profily mìnit na základì 
získání nebo ztráty nároku na slevu. Po uplynutí platnosti zlevnìného profilu mùže 
Držitel požádat o jeho prodloužení tím, že doloží doklady dle Tarifu ODIS. V pøípadì, 
že tyto doklady nedoloží nebo Držitel ztratí nárok na zlevnìný profil, mìní se profil 
ODISky na obèanský nepøenosný. Pøi požadavku na zmìnu nebo prodloužení profilu 
u Vydavatele je nutné pøedložit ODISku.

4.2 BLOKACE A ODBLOKOVÁNÍ ODISky
4.2.1 Blokace ODISky. Blokací ODISky se rozumí zaøazení ODISky na seznam blokovaných 

ODISek, které nejsou zpùsobilé pro provedení transakce èi zpøístupnìní služby 
v rámci KC jako celku. Zablokování použití ODISky ve všech odbavovacích zaøízeních 
dopravcù, které ODISku uznávají je garantováno do 3 kalendáøních dnù od nahlášení 
zablokování. Vydavatel ani Správce neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikla 
v dùsledku blokace ODISky. 

4.2.2 Postup Držitele pøi blokaci ODISky. V pøípadì ztráty èi odcizení ODISky anebo z jiných 
dùvodù na stranì Držitele, lze aktivní ODISku zablokovat. Zablokování ODISky 
lze provést na e-shopu nebo na kterékoli prodejnì jízdních dokladù Dopravního 
podniku Ostrava a. s., kde musí Držitel pøedložit originál Potvrzení o vydání ODISky. 
Zablokování ODISky na e-shopu se provádí po pøihlášení do e-shopu v èásti „Vaše 
ODISky“ a kliknutím do pole na konci øádku ODISky, která má být zablokována. 
Úspìšné zablokování ODISky se projeví zmìnou zeleného symbolu ve sloupci 
„Aktivace“ na èervený symbol. Zablokování ODISky ve volnì pøístupné èásti e-shopu 
(bez pøihlášení) není možné.

4.2.3 Blokace ODISky bez souhlasu Držitele. Vydavatel je oprávnìn provést blokaci ODISky i bez 
souhlasu Držitele, a to pro KC jako celek. Vydavatel provede blokaci ODISky zejména 
z dùvodù nakládání s ODISkou v rozporu s tìmito Podmínkami, zneužití ODISky èi 
podezøení ze zneužití ODISky, z provozních, technických èi bezpeènostních dùvodù 
nebo z jiných dùvodù. O blokaci ODISky informuje Vydavatel Držitele zasláním 
oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti o vydání 
ODISky.

4.2.4 Odblokování ODISky. Pro odblokování ODISky je nutná návštìva Specializovaného 
pracovištì a pøedložení ODISky. Odblokování na e-shopu není možné. Za odblokování 
úètuje Dopravní podnik Ostrava a. s. poplatek dle platného Ceníku. Vydavatel je 
povinen do 24 hodin od okamžiku, kdy zjistí, že pominuly dùvody blokace ODISky, 
zajistit akceptaci ODISky pro provedení jakékoli operace v rámci KC. Po výše 
uvedenou dobu nemùže být ODISka používána jako jízdní doklad ve vozidlech DPO. 
Akceptace použití ODISky ve všech odbavovacích zaøízeních ostatních dopravcù, 
které ODISku uznávají je garantováno do 3 pracovních dnù od provedení odblokování 
a po výše uvedenou dobu nemùže být ODISka používána jako jízdní doklad.

4.3 PRÁVO VYUŽÍVAT SLUŽBY ZPØÍSTUPNÌNÉ KARTOVOU APLIKACÍ 
4.3.1 Služby. Poskytování služeb zpøístupnìných prostøednictvím Kartové aplikace se øídí 

smluvním ujednáním mezi Držitelem a Vydavatelem a obsahem Návodu pro využívání 
ODISky. Zpøístupnìní služeb prostøednictvím Kartové aplikace je podmínìno aktivací 
ODISky.

4.4 REKLAMACE ODISky
4.4.1 Rozsah odpovìdnosti za vady. Vydavatel odpovídá za to, že ODISka je v dobì pøedání 

Držiteli funkèní a splòuje technické parametry pro využití v rámci KC. Vydavatel 
nenese žádnou odpovìdnost za vady ODISky, které se vyskytnou až po jejím pøevzetí 
Držitelem a jež vznikly chybným užíváním ODISky v rozporu s tìmito Podmínkami.

2



4.4.2 Podmínky uplatnìní reklamace. Držitel mùže vadu ODISky reklamovat nejpozdìji do 
uplynutí záruèní doby, která èiní 24 mìsícù ode dne pøevzetí ODISky; neuplatní-li 
vadu v uvedené lhùtì, jeho právo z odpovìdnosti Vydavatele za vady zanikne. 

4.4.3 Zpùsob uplatnìní reklamace. Pøípadné vady ODISky uplatní Držitel vùèi Vydavateli 
zpùsobem uvedeným v èlánku 4.4 tìchto Podmínek nebo jiným zpùsobem 
stanoveným Vydavatelem v Reklamaèním øádu ODISky dostupným v elektronické 
podobì na Webu. Pøi uplatnìní reklamace je Držitel povinen ODISku pøedložit. 
Reklamaci lze uplatnit pouze na Specializovaném pracovišti. 

4.4.4 Povinnosti Vydavatele pøi reklamaci. Vydavatel pøi uplatnìní reklamace vystaví Držiteli 
písemné potvrzení o tom, kdy Držitel reklamaci uplatnil a co je pøedmìtem reklamace. 
O reklamaci rozhodne Vydavatel pokud možno ihned, nejpozdìji však do 30 dnù 
ode dne uplatnìní reklamace. V takovém pøípadì Vydavatel o posouzení reklamace 
Držitele informuje zasláním zprávy na kontaktní údaj sdìlený Držitelem. 

4.4.5 Práva z odpovìdnosti za vady. V pøípadì uznané reklamace ODISky má Držitel právo 
na bezplatné vystavení nové ODISky postupem podle èlánku 4.5 tìchto Podmínek. 
V pøípadì neuznané reklamace, vady èi poškození ODISky zpùsobené Držitelem 
nenese Vydavatel žádnou odpovìdnost za škody zpùsobené Držiteli.

4.5 VYSTAVENÍ NOVÉ ODISky
4.5.1 Vystavení nové ODISky. Vystavení nové ODISky provádí Vydavatel na základì žádosti 

Držitele, a to zrušením pùvodní ODISky a vydáním nové ODISky, na kterou nahraje 
data, která byla pro pùvodní ODISku evidována v KC a jsou platná ke dni výmìny 
ODISky. 

4.5.2 Žádost o vystavení nové ODISky. Držitel mùže požádat Vydavatele o vystavení nové 
ODISky dle odstavce 4.5.1 v pøípadì neoprávnìné reklamace ODISky, podstatného 
poškození, znièení, ztráty èi odcizení ODISky, v pøípadì zmìny osobních údajù Držitele 
uvedených na Osobní ODISku dle odstavce 4.1.3 tìchto Podmínek, v pøípadì uplynutí 
doby platnosti BÈK apod. Podstatným poškozením ODISky se rozumí poškození, 
které má vliv na funkènost ODISky. Na základì žádosti o vystavení nové ODISky 
Vydavatel zruší pùvodní ODISku nejpozdìji do 2 dnù ode dne pøevzetí nové ODISky 
Držitelem. Držitel odpovídá za správnost údajù uvedených v žádosti o vystavení nové 
ODISky. 

4.5.3. Vystavení nové ODISky po skonèení doby platnosti pùvodní ODISky. Pro vystavení nové ODISky 
se pøimìøenì použije èást 3 tìchto Podmínek.

4.6 ZRUŠENÍ ODISky 
4.6.1 Zrušení ODISky. Zrušením ODISky se rozumí trvalá a nevratná blokace ODISky pro KC 

jako celek, kdy ODISka pøestává být funkèní bez možnosti opìtovného použití. Má-
li Vydavatel zrušenou ODISku k dispozici, fyzicky ji znièí. Zrušením ODISky zaniká 
smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem; uvedené neplatí, 
pokud je ODISka zrušena z dùvodu vydání nové ODISky podle èlánku 4.5 tìchto 
Podmínek. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu pøípadnì vznikne 
v dùsledku zrušení ODISky podle tìchto Podmínek, s výjimkou pøípadù oprávnìné 
reklamace ODISky. 

4.6.2 Zrušení ODISky na žádost Držitele. Držitel je oprávnìn požádat Vydavatele o zrušení 
ODISky. Žádost o zrušení ODISky podává Držitel na Specializovaném pracovišti. Na 
základì žádosti Držitele a pøedložení ODISky Vydavatel ODISku zruší do 2 pracovních 
dnù ode dne podání žádosti o zrušení ODISky. 

4.6.3 Zrušení ODISky v jiných pøípadech. Vydavatel zruší ODISku i bez žádosti Držitele 
v následujících pøípadech: 
a) nepøevzetí vydané ODISky v souladu s odstavcem 3.2.4 tìchto Podmínek,
b) podáním žádosti o výmìnu ODISky podle èlánku 4.5 tìchto Podmínek,
c) nepøevzetí vydané ODISky ve lhùtì dle odstavce 3.2.4 tìchto Podmínek v pøípadì 

výmìny ODISky podle èlánku 4.5 tìchto Podmínek,
d) nepøevzetí nálezu ODISky ve lhùtì dle odstavce 7.3.8 tìchto Podmínek,
e) nevrácení náhradní ODISky dle odstavce 7.3.1.
Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikne z dùvodu nevypoøádání 
pohledávek z jízd bez platného jízdního dokladu v dobì pøed zrušením ODISky 
zrušené podle odstavce è. 4.6.2 a 4.6.3 tìchto Podmínek. Dle èlánku 4.6 zrušením 
ODISky nevzniká držiteli nárok na vrácení poplatku za vydání ODISky podle odstavce 
3.1.4 tìchto Podmínek.

5. PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE A VYDAVATELE 
5.1. PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE 
5.1.1 Právo využívat ODISku. Držitel je pøi využívání ODISky povinen postupovat v souladu 

s Podmínkami a pokyny Vydavatele uvedenými v uživatelských materiálech 
pøedaných Držiteli Vydavatelem nebo na Zákaznickém portálu. Držitel je povinen 
nesdìlovat jiným osobám identifikaèní èíslo ODISky. 

5.1.2 Osobní ODISka. Držitel Osobní ODISky nesmí svou Osobní BÈK poskytnout k užívání 
jiným osobám.

5.1.3 Povinnost chránit ODISku. Držitel je povinen chránit ODISku pøed mechanickým 
poškozením, elektromagnetickým polem, neèistotami, chemikáliemi, vodou a pøed 
pùsobením jakéhokoliv vlivu, v jehož dùsledku by mohlo dojít k porušení záznamu 
v èipu nebo na tìle ODISky. ODISka nesmí být dlouhodobì vystavena vlivùm 
extrémních teplot (pod -10°C a nad 40°C). Dále není dovoleno ODISku ohýbat, 
lámat, upravovat její rozmìr èi jinak povrchovì a mechanicky poškozovat. Použití 
ODISky je možné i bez jejího vytažení z pouzdra. Držitel je povinen ukládat ODISku na 
bezpeèném místìa pøijmout opatøení k zabránìní zneužití, poškození, znièení, ztráty 
nebo odcizení ODISky.

5.1.4 Informaèní povinnost. V zájmu Držitele je neprodlenì informovat Vydavatele o podstatném 
poškození, znièení, ztrátì èi odcizení ODISky; souèasnì je Držitel oprávnìn požádat 
Vydavatele o blokaci ODISky podle odstavce 4.2.2 tìchto Podmínek. Držitel je 
dále oprávnìn požádat Vydavatele o vydání nové ODISky podle èlánku 4.5 tìchto 
Podmínek nebo o zrušení ODISky podle odstavce 4.6.2 tìchto Podmínek. Držitel je 
povinen Vydavatele ODISky informovat též o zmìnì údajù, které jsou uvedeny na 
potisku Osobní ODISky; souèasnì je Držitel povinen požádat Vydavatele o vydání 
nové Osobní ODISky, toto je zpoplatnìno podle platného Ceníku podle èlánku 
4.5 tìchto Podmínek nebo o zrušení Osobní ODISky podle odstavce 4.6.2 tìchto 
Podmínek. Držitel plní informaèní povinnost prostøednictvím Kontaktního místa nebo 
jinými zpùsoby stanovenými Vydavatelem ODISky. 

5.1.5 Povinnost zjišśování informací. Držitel je povinen pravidelnì (minimálnì jednou mìsíènì) 
sledovat informace a oznámení Vydavatele, která Vydavatel uveøejòuje na Webu a na 
Kontaktních místech. Za tímto úèelem se Držitel zavazuje navštívit Zákaznický portál 
nebo Kontaktní místo.

5.1.6 Kontrolní povinnost na Zákaznickém portálu – Držitel je povinen po celou dobu trvání 
pøepravy mít u sebe platnou ODISku se zakoupenou platnou èasovou jízdenkou 
dlouhodobou, kterou se pøi kontrole prokazuje, viz Smluvní pøepravní podmínky 
www.dpo.cz. Platnou èasovou jízdenkou dlouhodobou je myšleno, mít stav objednávky 
èasové jízdenky dlouhodobé ve stavu „zaplacena“, tento stav si Držitel zkontroluje po 
pøihlášení do Zákaznického portálu v záložce „Vaše objednávky“. Pokud je èasová 
jízdenka dlouhodobá ve stavu „objednána, stornována“ nelze takovou èasovou 
jízdenku dlouhodobou využívat. Na pøípadnou reklamaci nebude brán zøetel. Další 
podmínky využívání ODISky jsou na webových stránkách www.odiska.cz

5.1.7 Zacházení s pøístupovými údaji Držitele. Držitel je povinen uchovat v tajnosti a nezpøístupnit 
jiné osobì pøístupové údaje Držitele, které mu byly pøedány spolu s ODISkou podle 
odstavce 3.2.2 tìchto Podmínek; obdobnì je Držitel povinen postupovat i u jakýchkoli 
dalších identifikátorù, které mu byly pøidìleny Vydavatelem pro úèely autorizace 
v rámci systému KC. Držitel vždy odpovídá za jakoukoli transakci èi úkon, pøi nichž 
bude použit identifikaèní kód Držitele èi jiný identifikátor pøidìlený mu Vydavatelem 
pro úèely autorizace v rámci systému KC. 

5.1.8 Omezení nárokù Držitele. V pøípadì ztráty, odcizení èi znièení Anonymní, Firemní 
a Osobní ODISky se musí Držitel prokázat originálem potvrzením o vydání ODISky 
a osobním dokladem vydaným pøíslušným správním úøadem. Pokud Držitel ztratil 
toto potvrzení a v žádosti uvedl e-mailovou adresu, tak na kterékoliv prodejnì DPO 
po nahlášení e-mailové adresy bude Držiteli zaslán vygenerovaný kód, který slouží ke 
komunikaci se Specializovaným pracovištìm a nahrazuje potvrzení o vydání ODISky. 
Pokud Držitel ztratil potvrzení a v žádosti neuvedl e-mailovou adresu, tak Držitel ztrácí 
nárok na jakékoli další transakce vèetnì vypoøádání èasové jízdenky dlouhodobé 
nebo zùstatku EP na ODISce. Pokud je k jednomu úètu (jedné e-mailové adrese) 
evidováno více ODISek, ztracenou èi odcizenou ODISku mùže Držitel zablokovat 
pouze na e-shopu. Jedná-li se o dítì do 15 let vìku, je nutné doložit rodný list dítìte, 
popø. jiný doklad umožòující ovìøení osobních údajù (obèanský prùkaz, cestovní pas, 
prùkaz pojištìnce) a osobní doklad vydaný pøíslušným správním úøadem zákonného 
zástupce. Zákonný zástupce mùže zplnomocnit jinou osobu k vyøízení náhradní 
ODISky. Plná moc musí obsahovat jméno a pøíjmení zplnomocnìné osoby, datum 
narození, èíslo osobního dokladu vydaného pøíslušným správním úøadem (obèanský 
prùkaz nebo cestovní pas) a dále identifikaèní údaje zmocnitele (jméno a pøíjmení, 
datum narození, místo bydlištì, èíslo osobního dokladu vydaného pøíslušným 
správním úøadem – obèanský prùkaz nebo cestovní pas).

5.2 PRÁVA A POVINNOSTI VYDAVATELE
5.2.1 Vedení evidence. Vydavatel vede za úèelem vydávání ODISek, zajišśování jejich 

životního cyklu a provozu KC evidenci Žadatelù a Držitelù a evidenci ODISek, pøièemž 
osobní údaje konkrétních Žadatelù a Držitelù budou v evidenci vedeny po dobu 90 
kalendáøních dnù od data podání žádosti. Po uplynutí 90 kalendáøních dnù budou 
osobní údaje Žadatelù a Držitelù v evidenci vymazány s výjimkou e-mailu, pokud jej 
Žadatel uvedl v Žádosti o vydání BÈK a data narození.

5.2.2 Situace okamžité reakce. Vydavatel je na základì svého uvážení oprávnìn vyhlásit 
stav situace okamžité reakce. Situace okamžité reakce znamená situaci vzniklou 
v souvislosti s KC, která mùže mít závažný dopad na Vydavatele, Správce BÈK 
nebo jiný subjekt úèastnící se systému KC (pro odstranìní pochybností platí, že 
takovým subjektem není Držitel), zejména ohrožení bezpeènosti èi technické integrity 
systému KC nebo jeho souèásti, dat èi informací uložených v systému KC, zejména 
osobních údajù, ohrožení provozuschopnosti èi funkcí systému KC, popøípadì 
i finanèních transakcí a bezpeènosti Kartové aplikace, a která vyžaduje okamžitou 
reakci Vydavatele, Správce ODISky nebo jiných subjektù pro pøedejití možné škodì 
èi nehmotné újmì nebo pro jejich minimalizaci. V pøípadì vyhlášení situace okamžité 
reakce mùže Vydavatel pøijmout opatøení potøebná k jejímu vyøešení, zejména mùže 
po nezbytnou dobu blokovat ODISku nebo pøerušit provoz Kartové aplikace èi KC jako 
celku. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikla v dùsledku vyhlášení 
a následného øešení situace okamžité reakce. Pøípadná práva z pøepravní smlouvy 
o pøepravì osob zùstávají tímto nedotèena. Vydavatel informuje Držitele o vyhlášení 
stavu situace okamžité reakce a pøijatých opatøeních prostøednictvím Kontaktních 
míst nebo jinými zpùsoby stanovenými Vydavatelem. 

5.2.3 Právo Vydavatele provést zmìnu ODISky. Vydavatel je oprávnìn rozhodnout o zmìnì 
typu ODISky èi jejích technických parametrù a pøedèasnì ukonèit platnost ODISky. 
Vydavatel rozhodnutí uveøejní prostøednictvím Kontaktních míst a Webu. Držitel 
má v takovém pøípadì právo na bezplatné vystavení nové ODISky za ODISku, 
která bude odpovídat novému typu ODISky a bude splòovat potøebné technické 
parametry. Držitel je povinen si pøed ukonèením platnosti ODISky podle tohoto 
odstavce Podmínek vypoøádat své pøípadné pohledávky vùèi Vydavateli, tj. podat 
žádost o vrácení zaplaceného jízdného nebo jeho èásti zjištìného v systému Kartové 
aplikace. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikne z dùvodu 
nevypoøádání pohledávek vùèi Vydavateli v dobì pøed provedením zmìny ODISky 
podle tohoto odstavce Podmínek, pokud tyto pohledávky zaniknou nebo se stanou 
nevymahatelnými v dùsledku zmìny ODISky.

5.2.4 Zmìna Podmínek a Ceníku. Vydavatel je oprávnìn provést zmìnu tìchto Podmínek nebo 
Ceníku. O navrhované zmìnì Podmínek nebo Ceníku bude Vydavatel informovat 
Držitele prostøednictvím Kontaktních míst a Webu. Pokud Držitel s navrhovanou 
zmìnou Podmínek nebo Ceníku nesouhlasí, je povinen nejpozdìji do 30 dnù po nabytí 
úèinnosti navržené zmìny pøíslušnou ODISku vrátit na Specializovaném pracovišti 
a Vydavatel provede zrušení ODISky. Pøed tím, než dojde ke zrušení ODISky je 
Vydavatel povinen provést vypoøádání zùstatkù nebo pohledávek související 
s ODISkou. Pokud Držitel ODISku nevrátí na urèeném místì ve stanovené lhùtì, má 
se za to, že s navrženou zmìnou souhlasí a zmìna se stává pro Držitele závaznou.

5.2.5 Platby a poplatky. Veškeré platby a poplatky uvedené v Ceníku a hrazené Žadatelem 
nebo Držitelem na základì tìchto Podmínek jsou pøíjmem Vydavatele.

6. SPRÁVCE ODISky
6.1 ÈINNOST SPRÁVCE ODISky
6.1.1 Oprávnìní Správce ODISky. Na základì smlouvy uzavøené mezi Vydavatelem a Správcem 

ODISky je Správce ODISky oprávnìn vykonávat urèitá práva a plnit urèité povinnosti 
Vydavatele dle tìchto Podmínek. Pokud je v tìchto Podmínkách uvedena èinnost, 
právo èi povinnost Správce ODISky, rozumí se tím èinnost, právo èi povinnost 
Vydavatele, kterou Správce ODISky vykonává èi plní jménem Vydavatele; pro 
odstranìní pochybností platí, že Vydavatel takovou èinnost, právo èi povinnost mùže 
na základì svého uvážení vykonat èi plnit i sám. Pokud je tak výslovnì uvedeno 
v tìchto Podmínkách nebo pokud Správce ODISky vykonává jiné èinnosti, práva èi 
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povinnosti než ty, které jsou v tìchto Podmínkách uvedeny jako èinnosti, práva èi 
povinnosti Správce ODISky, platí, že tyto èinnosti, práva èi povinnosti jsou Správcem 
ODISky vykonávány vlastním jménem a na vlastní odpovìdnost, bez jakýchkoli 
dùsledkù pro Vydavatele; uvedené neplatí, pokud Vydavatel Správci ODISky k výkonu 
takové èinnosti, práva èi povinnosti udìlil písemnou plnou moc nebo jednání Správce 
ODISky dodateènì písemnì schválil. 

6.2 OSOBA SPRÁVCE ODISky
6.2.1 Oznámení osoby Správce ODISky. Osoba Správce ODISky spolu s kontaktními údaji 

Správce ODISky je uvedena na Webu. 
6.2.2 Zmìna osoby Správce ODISky. Vydavatel je oprávnìn rozhodnout o zmìnì osoby 

Správce ODISky. Zamýšlenou zmìnu osoby Správce ODISky uveøejní Vydavatel 
prostøednictvím Webu nejménì 14 pracovních dnù pøedem. 

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
7.1 FORMULÁØE 
7.1.1 Formuláøe. Úkony podle odstavcù 3.1.1 a 3.2.2 tìchto Podmínek èiní Žadatel nebo 

Držitel na Kontaktním místì prostøednictvím formuláøe vydaného Vydavatelem. 
Nestanoví-li Vydavatel v konkrétním pøípadì jinak, podávají se formuláøe ve dvojím 
vyhotovení; za druhé vyhotovení se pro tyto úèely považuje i kopie formuláøe nebo 
druhý list prùpisního formuláøe. Formuláøe dle tohoto odstavce Podmínek musí být 
podány úplné; za úplné se považují v pøípadì, že jsou podány v požadovaném poètu 
vyhotovení, jsou èitelné, jsou pravdivì vyplnìny všechny jejich povinné náležitosti, 
jsou podepsány Žadatelem èi Držitelem a splòují další požadavky stanovené pro 
uvedené úkony Podmínkami. 

7.1.2 Zastoupení. Pokud je Žadatel èi Držitel fyzickou osobou mladší 15 let, fyzickou 
osobou, které byla soudem omezena svéprávnost právnì jednat, èiní úkony uvedené 
v odstavci 7.1.1 tìchto Podmínek jeho zákonný zástupce, který vìrohodnì prokáže, 
že je zákonným zástupcem uvedené osoby nebo její opatrovník. 

7.1.3 Podání neúplného formuláøe. Pokud je formuláø podle odstavce 7.1.1 tìchto Podmínek 
podán neúplný, informuje Vydavatel o této skuteènosti Žadatele èi Držitele, souèasnì 
jej vyzve k doplnìní formuláøe. V pøípadì doplnìní formuláøe ze strany Žadatele èi 
Držitele se za den podání formuláøe považuje den, kdy byl Žadatelem èi Držitelem 
podán formuláø v doplnìném úplném znìní. Nárok Vydavatele na zaplacení 
manipulaèního poplatku uhrazeného v souvislosti s podáním formuláøe tím není nijak 
dotèen. 

7.2 OSOBNÍ ÚDAJE 
7.2.1 Zpracování osobních údajù. Pøi provozu KC jako celku dochází ze strany Vydavatele jako 

správce osobních údajù a Správce ODISky jako zpracovatele osobních údajù ke 
zpracování osobních údajù Žadatelù ODISek ve smyslu zákona è. 101/2000 Sb., 
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 
Podmínkou vydání a využívání ODISky je souhlas Žadatele se zpracováním jeho 
osobních údajù udìlený Vydavateli pro úèely vydání ODISky, vedení jejího životního 
cyklu a provozu KC jako celku. Podmínkou využívání ODISky v rámci Kartové 
aplikace je souhlas Žadatele ODISky se zpracováním jeho osobních údajù udìlený 
Vydavateli jako správci osobních údajù pro úèely provozu Kartové aplikace. Držitel 
ODISky souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpøístupnìny Správcem ODISky 
Vydavateli v pøípadì, že to bude nezbytné pro ochranu práv a právem chránìných 
zájmù Vydavatele. Podrobnìjší informace o zpracování osobních údajù v rámci KC 
jsou uvedeny v dokumentu uvedeném v odstavci 3.1.6 tìchto Podmínek a na Webu. 

7.2.2 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajù. Žadatel nebo Držitel ODISky je oprávnìn 
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajù provádìném Vydavatelem, a to 
formou podání žádosti o zrušení ODISky podle odstavce 4.6.2 tìchto Podmínek nebo 
jiným prokazatelným zpùsobem. V tomto pøípadì Vydavatel provede zrušení ODISky. 
Žadatel nebo Držitel nemá nárok na vrácení manipulaèního poplatku za podání 
Žádosti o vydání ODISky z dùvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajù 
podle tohoto odstavce Podmínek. 

7.3 DALŠÍ VLASTNOSTI A SLUŽBY SYSTÉMU KARTOVÉ APLIKACE 
7.3.1 Podmínky pro použití náhradní ODISky. Náhradní ODISka je Držiteli vydána na jeho žádost 

v pøípadì, kdy nelze použít pùvodní ODISku (blokace, reklamace, apod.). Vydání 
náhradní ODISky je podmínìno blokací pùvodní ODISky. Žadatel se musí prokázat 
originálem potvrzením o vydání ODISky dle odstavce 5.1.8 tìchto Podmínek. Na 
náhradní ODISku se doèasnì nahrají jeho profily a dosud platné èasové jízdenky 
dlouhodobé. Na náhradní ODISku nelze pøehrát stav EP z pùvodní ODISky. Náhradní 
ODISka se vydává na dobu 30 kalendáøních dnù, bìhem kterých má Držitel možnost 
zažádat o vystavení nové ODISky. Pokud Držitel náhradní ODISku nevrátí do 60 
kalendáøních dnù od zapùjèení, bude náhradní ODISka zablokována a v takovém 
pøípadì náhradní ODISku nelze odblokovat a držitel nemá nárok na vystavení další 
náhradní ODISky. Pøi ztrátì, odcizení náhradní ODISky má držitel povinnost tuto 
skuteènost oznámit na Specializovaném pracovišti, kde se provede zablokování 
náhradní ODISky a držiteli nebude vystavena další náhradní ODISka a manipulaèní 
poplatek nebude navrácen držiteli zpìt. Pøevod èasových jízdenek dlouhodobých 
a nastavení z pùvodní ODISky na náhradní, popø. novou ODISku, pøehrání stavù EP 
z náhradní a pùvodní ODISku na novou ODISku, nebo pøehrání stavu EP z náhradní 
na pùvodní ODISku, zajišśuje Specializované pracovištì. Zakoupená èasová jízdenka 
dlouhodobá a EP na náhradní ODISce se nezobrazuje v e-shopu. Dopravní podnik 
Ostrava a. s. úètuje Žadateli manipulaèní poplatek dle platného Ceníku za vydání 
náhradní ODISky. Pøi vrácení náhradní ODISky je Držiteli tento manipulaèní poplatek 
navrácen. Nedojde-li k vrácení náhradní ODISky do 4 mìsícù od zapùjèení, bude 
náhradní ODISka zrušena dle odstavce 4.6.3. a poplatek za zapùjèení nebude 
Vydavatelem Držiteli navrácen. Pøevod stavù (stav EP a èasové jízdenky dlouhodobé) 
je vždy podmínìn stejným typem ODISky. Pøi výrobì jiného typu ODISky nelze provést 
pøevod stavù a Držitel uplatòuje vrácení dle odstavce 7.3.4, 7.3.7 tìchto Podmínek.

7.3.2 Vystavení daòového dokladu. V pøípadì platby kartou umožòuje e-shop vystavení 
zjednodušeného daòového dokladu. V pøípadì platby bankovním pøevodem e-shop 
umožòuje plátcùm danì vystavení tzv. bìžného daòového dokladu podle smyslu § 28 
odst. 2 zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších zmìn 
a doplòkù, a to za pøedpokladu, že Žadatel pøi registraci v e-shopu uvede potøebné 
údaje (obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, daòové identifikaèní èíslo) 
a potvrdí zatržítkem, že k datu zaplacení je registrován jako plátce danì z pøidané 
hodnoty. V pøípadì, že Žadatel není plátcem danì a platí bankovním pøevodem, má 
možnost vytištìní faktury, která není daòovým dokladem. Tuto fakturu však Žadatel 
mùže použít pro daòovou evidenci, pøípadnì pro úèetnictví, pokud nakoupenou 
ODISku nebo èasovou jízdenku dlouhodobou používá pro svou ekonomickou 

èinnost (podnikání). Zjednodušený daòový doklad k zakoupenému jízdnému na 
odbavovacích terminálech DPO je možné vytisknout na webovém úètu ODISky 
(http://karta.odiska.cz). V pøípadì náhradní ODISky lze na vyžádání tento daòový 
doklad získat na Specializovaném pracovišti.

7.3.3 Vrácení žádosti o vydání ODISky Žadateli. Žádost o vydání ODISky se Žadateli nevrací. 
Žádost o vydání ODISky, a to vèetnì fotografie bude po uplynutí 30 kalendáøních dnù 
skartována.

7.3.4 Vrácení nevyužitého jízdného. Cestující v mìstské hromadné dopravì má právo na vrácení 
zaplaceného jízdného za nevyužitou nebo jen èásteènì využitou èasovou jízdenku 
dlouhodobou, viz Tarif pro pøepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a. s. 
Uplatnìní práva na vrácení jízdného z pozùstalosti je promlèeno po uplynutí doby 
3 let od okamžiku, kdy se oprávnìný (dìdic) o nároku dozvìdìl (za datum zjištìní 
nároku oprávnìným se považuje uložení èasové jízdenky dlouhodobé do úschovy). Do 
uplynutí doby 3 let od uložení èasové jízdenky dlouhodobé do úschovy oprávnìným 
lze žádat vrácení pomìrné èástky jízdného z èasové jízdenky dlouhodobé. 

7.3.5 Reklamace – oprava èasové jízdenky dlouhodobé. Reklamovat lze pouze èasovou jízdenku 
dlouhodobou zakoupenou u dopravce DPO nebo na Zákaznickém portálu ODISky. 
Zmìnu data platnosti èasové jízdenky dlouhodobé „od“ je možné uplatnit pouze v tom 
pøípadì, kdy èasová jízdenka dlouhodobá ještì nenabyla platnost. V pøípadì èasové 
jízdenky dlouhodobé zakoupené v prodejnì jízdních dokladù Dopravního podniku 
Ostrava a. s. lze provést zmìnu data platnosti „od“ pouze na prodejnì jízdních 
dokladù Dopravního podniku Ostrava a. s. V pøípadì èasové jízdenky dlouhodobé 
zakoupené na Zákaznickém portálu ODISky lze provést zmìnu data platnosti „od“ 
tak, že bude èasová jízdenka dlouhodobá stornována na Specializovaném pracovišti 
a zákazníkovi bude vráceno jízdné v plné výši, a to dle podmínek uvedených v kap. 
II.6, bodì h) Tarifu pro pøepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a. s. Zákazník 
si mùže zakoupit novou èasovou jízdenku dlouhodobou v prodejnì jízdních dokladù 
Dopravního podniku Ostrava a. s. nebo na Zákaznickém portálu ODISky. Zmìna data 
platnosti „od“ èasové jízdenky dlouhodobé není zatížena manipulaèním poplatkem ve 
výši 100 Kè. Jiné zmìny u již vystavené èasové jízdenky dlouhodobé nejsou možné 
a je nutné uplatnit vrácení jízdného.

7.3.6 Reklamace – výše jízdného. Výši zaplaceného jízdného za jednotlivou elektronickou 
jízdenku mùže držitel ODISky reklamovat u DPO na Specializovaném pracovišti, nebo 
na webovém formuláøi „Chybné elektronické odbavení“ na www.dpo.cz nejdøíve po 
uplynutí 24 hodin. Reklamaci je cestující povinen uplatnit bez zbyteèného odkladu, 
nejpozdìji však do 2 mìsícù ode dne poskytnutí služby. 

7.3.7 Zpùsob vrácení penìz z EP. Minimální vklad na EP je 100 Kè. Maximální hodnota 
uložených penìz na EP je 3 000 Kè. Vrácení penìz z EP je možné tehdy, pokud na 
ODISce bude zùstatek vìtší, než èiní poplatek za vrácení penìz z EP podle Ceníku. 
Vyplacení zùstatku z EP je možné až po 5 kalendáøních dnech ode dne podání žádosti 
o vyplacení. Vrácení penìz z EP mùže Držitel uplatnit pouze na Specializovaném 
pracovišti. Uplatnìní práva na vrácení penìz z EP z pozùstalosti je promlèeno po 
uplynutí doby 3 let od okamžiku, kdy se oprávnìný (dìdic) o nároku dozvìdìl. Do 
uplynutí doby 3 let od zjištìní nároku oprávnìným lze žádat vrácení penìz z EP. 
Vrácení penìz z EP z pozùstalosti bude provedeno na základì notáøského rozhodnutí, 
a to až po 5 kalendáøních dnech ode dne podání žádosti o vyplacení.
Penìžní èástku je možné vyplatit pouze cestujícímu – Držiteli ODISky. Cestující, který 
nemùže uplatnit vrácení stavu EP osobnì, má možnost zplnomocnit jinou osobu 
k pøevzetí finanèní hotovosti za vrácení stavu EP. Na úøednì ovìøené plné moci bude 
uvedeno jméno a pøíjmení zplnomocnìné osoby, datum narození, èíslo osobního 
dokladu vydaného pøíslušným správním úøadem (obèanský prùkaz nebo cestovní 
pas), a dále identifikaèní údaje zmocnitele (jméno a pøíjmení, datum narození, místo 
bydlištì, èíslo osobního dokladu vydaného pøíslušným správním úøadem – obèanský 
prùkaz nebo cestovní pas).

7.3.8 Nález ODISky. Držitel ODISky je informován o nálezu ODISky jejím Vydavatelem 
(DPO) na e-mailovou adresu, která je k ODISce evidována. Pokud neuvedl v žádosti 
e-mailovou adresu, musí se Držitel o nálezu informovat na Specializovaném pracovišti. 
Nepøevezme-li si Držitel ODISku do 90 kalendáøních dnù od data informování, je 
Vydavatel oprávnìn ODISku zrušit dle èlánku 4.6 tìchto Podmínek. 

7.3.9 Registrace k webovému úètu ODISky. Pøi využívání služeb tohoto webového úètu je nutné 
se registrovat. Z dùvodu nutné ochrany osobních údajù získá Držitel registraèní údaje 
ke své ODISce v prodejnách jízdních dokladù DPO. 

7.3.10 Slouèení úètù k ODISce. Zákazník má možnost na Specializovaném pracovišti požádat 
o slouèení nebo navázaní úètu ke své ODISce vedeném na e-shopu. O slouèení žádá 
pouze Držitel ODISky.

7.3.11 Podmínky po skonèení platnosti ODISky. Jízdním dokladem je platná ODISka s platnou 
èasovou jízdenkou dlouhodobou. Èasová jízdenka dlouhodobá, jejíž platnost pøesahuje 
platnost ODISky, je možné zakoupit na jakékoli prodejnì jízdních dokladù Vydavatele 
a na Zákaznickém portálu ODISky. Držitel si musí v dostateèném èasovém pøedstihu 
zažádat o novou ODISku. Pøi výmìnì neplatné ODISky za navazující ODISku bude 
pøehrána èasová jízdenka dlouhodobá i stav EP na novou ODISku na jakékoli prodejnì 
jízdních dokladù Vydavatele. Pùvodní neplatná ODISka bude zrušena Vydavatelem. 
Pokud Držitel pùvodní ODISku nepøedloží, pøevedení èasové jízdenky dlouhodobé 
a stavu EP nebude možné. Po skonèení platnosti ODISky již není možné tuto dále 
využívat. Pøevod stavù (stav EP a èasové jízdenky dlouhodobé) je vždy podmínìn 
stejným typem ODISky. Pøi výrobì jiného typu ODISky nelze provést pøevod stavù 
a Držitel uplatòuje vrácení dle odstavce 7.3.4, 7.3.7 tìchto Podmínek. Pokud si Držitel 
nezažádá o novou ODISku, nemá nárok na zapùjèení náhradní ODISky po dobu, než 
je cestujícímu vyøízena nová ODISka.

8. ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU O VYUŽÍVÁNÍ ODISky
8.1. DÙVODY ZÁNIKU SMLUVNÍHO VZTAHU O VYUŽÍVÁNÍ ODISky
8.1.1. Uplynutím doby. Smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká 

uplynutím doby platnosti ODISky, pokud není Držitelem zažádáno o vystavení nové 
ODISky. Po uplynutí doby platnosti ODISky nebude Vydavatelem Držiteli vystavená 
náhradní ODISka podle èlánku 7.3.1.

8.1.2. Zrušením ODISky. Smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem 
zaniká v dùsledku zrušení ODISky dle èlánku 4.6 tìchto Podmínek. Uvedené neplatí, 
pokud je ODISka zrušena z dùvodu vystavení nové ODISky podle èlánku 4.5 tìchto 
Podmínek
Tyto podmínky nabývají úèinnost dne 1. 2. 2018.
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