
Manuál 

1 Základní informace 
- ODISka v mobilu není kopie Vaší fyzické karty ODISka – nelze ji tedy do aplikace pouze 

nahrát, je to úplně nový nosič dlouhodobých kupónů. 

- ODISka v mobilu je zatím dostupná pouze v MHD Ostrava u Dopravního podniku Ostrava 

(DPO).  

- ODISka v mobilu je dostupná v naší aplikaci „ODISapka“ nebo v aplikaci DPO „Moje DPO“ 

- V obou těchto aplikacích funguje úplně stejně, nicméně každá aplikace funguje jako 

samostatný nosič – pokud by se stalo, že by cestující měl nainstalovány v mobilu obě tyto 

aplikace. 

- Kupon na ODISce bude dostupný v jednu chvíli pouze na jednom nosiči, tzn. buď bude mít 

cestující kupon na původní fyzické ODISce nebo v ODISce v mobilu. Nelze pro jeden konkrétní 

kupon využívat více nosičů současně (tzn. ani více různých mobilních telefonů či aplikací). 

Pokud se uživatel přihlásí do jiného mobilu, bude mu tam vytvořena úplně nová ODISka 

v mobilu s novým číslem. 

- Převod kupónů z fyzické ODISky do ODISky v mobilu není možný -> Cestující musí buď počkat, 

až platnost kupónu skončí, nebo si vyřídit na pobočce storno kupónu za poplatek a poté 

zakoupit nový kupón na ODISku v mobilu. 

- Aplikaci lze do mobilu stáhnout přes Google Play (Android) nebo App Store (iOS) 

2 Aplikace vs. e-shop 
- Při registraci v aplikaci ODISapka se vám automaticky vytvoří účet také v e-shopu 

www.odiska.cz 

- Následné vyplnění údajů, změny, nahrávání fotografie či dokladů, zakoupení kupónů atd. je 

možné provádět buď v aplikaci nebo na daném účtu v e-shopu 

- Vrácení nebo převod kupónu bude možný provést pouze přes e-shop 

- Účet na e-shopu je tedy plně provázán s aplikacemi (ODISapka nebo MojeDPO) – Stejné 

přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo) lze využít jak na e-shopu, tak v aplikaci 

ODISapka nebo MojeDPO 

- Po vytvoření ODISky v mobilu se tento nosič objeví i na daném účtu v e-shopu 

- Pokud se přihlásíte pod svým účtem na jiném telefonu, než na kterém jste přihlášen, a máte 

tam již vytvořenou ODISku v mobilu, vytvoří se zde úplně nová ODISka v mobilu  

 

 

 

 

 



3 Jak vypadá „ODISka v mobilu“ a co obsahuje 

 

Každá ODISka v mobilu bude mít svůj specifický QR kód pro 

případné ověření v dopravních prostředcích a také bezpečnostní 

prvek (čtvereček), který se musí točit a bude měnit svou barvu 

(stejný princip, jako u zakoupených jízdenek v ODISapce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vytvoření nové ODISky v mobilu 
- Vyplnění osobních údajů 

- Po kliknutí na „Pokračovat“ se objeví možnost nahrát fotografii 

- Po nahrání fotografie následuje možnost nahrát doklad totožnosti pro ověření účtu (u 

dospělého na výběr občanský průkaz nebo cestovní pas, u dítěte je navíc rodný list) 

 



 

5 Žádost o studentský profil 
- Pro ověření nároku na studentský profil si nejdříve musíte nechat ověřit osobní údaje a 

fotografii a vytvořit ODISku v mobilu 

- Pod vytvořenou ODISkou (QR kódem ODISky) a schválenou fotografií se objeví možnost 

„Studentská sleva“ 

- Po kliknutí na ni jsou dvě možnosti: 

• Zadat číslo průkazu ISIC 

• Nahrát kopii celostátního oranžového průkazu 

- Student buď uvede číslo ISIC nebo nahraje průkaz, který mu bude do dvou pracovních dní 

schválen 

- Nahrání papírového potvrzení o studiu není možné, jelikož zde chybí fotografie studenta 

- Po schválení či zamítnutí Vám přijde notifikace do mobilu, že byl doklad schválen/zamítnut a 

tuto informaci budete mít uvedenu i nad QR kódem. 

 

 

6 Zakoupení a prodloužení kupónu 

6.1 Zakoupení přes ODISapku 

Nákup kupónu provedete stisknutím tlačítka „Zakoupit nový kupón“ 

Vyberte si: 

- profil (automaticky se Vám zde objeví Váš aktuální platný, na výběr máte ještě budoucí platný) 

- období (např. 7 dnů, 30 dnů, 90 dnů, 180 dnů, 5 měsíců, 365 dnů, 12 měsíců) 

- Platnost od 

- Zóny 

Po zvolení Vámi vybraných parametrů se zobrazí cena kupónu. Po stisknutí tlačítka „Zaplatit“ 

budete přesměrováni na platební bránu.  



Kupóny na ODISku v mobilu lze zaplatit pouze pomocí platební karty online.  

Zakoupený kupón bude platný až za 30 minut od jeho nákupu 

6.2 Zakoupení přes e-shop 

Na e-shopu www.odiska.cz se přihlásíte pod stejným účtem jako v aplikaci, v přehledu karet 

vybere ODISku v mobilu na kterou chcete daný kupón zakoupit a dále pokračujete tak, jak 

jste na našem e-shopu zvyklí. 

Kupóny na ODISku v mobilu lze zaplatit pouze pomocí platební karty online.  

Zakoupený kupón bude platný až za 30 minut od jeho nákupu 

7 Jak mohou ODISku v mobilu vyžívat děti mladší 15 let 

Při registraci k nové ODISce v mobilu je nutné zaškrtnout možnost „Jsem mladší 15 let“. 

Objeví se navíc položka „Rodičovský e-mail“, kde je nutné zadat e-mail osoby starší 18 let, 

která za dítě zodpovídá. Na e-mail dospělé osoby přijde zpráva, ve které je nutné přes odkaz 

potvrdit, že souhlasí s vytvořením účtu dítěte. Stejně tak je nutné potvrdit i email dítěte, na 

který má být účet založen. 

8 Vrácení zakoupeného kupónu 

Vrácení lze provést pouze přes e-shop po přihlášení na daný účet. 

V přehledu karet zvolíte možnost „Přehled kupónů“ u dané ODISky v mobilu a zvolíte „Vrátit 

kupón“. V případě, že kupón ještě nezačal platit, bude vrácena celá částka za kupón, tedy 

nebude účtován žádný poplatek za vrácení. V případě, že kupón již začal platit, bude vrácena 

poměrná část z kupónu s poplatkem 100,- Kč. 

9 Převedení kupónu mezi ODISkami v mobilu 

Převod z jednoho mobilního telefonu na jiný je možný. Převod je možný maximálně jednou 

denně a lze jej provézt pouze po přihlášení na daný účet v e-shopu.  

Pro převod kupónu z jednoho mobilního telefonu na jiný je potřeba se přihlásit svým účtem 

do jiného telefonu, kdy se v tomto telefonu vytvoří nová ODISka v mobilu, která bude mít své 

nové jedinečné číslo (bude se zkrátka jednat o novou ODISku v mobilu). Jednotlivé vytvořené 

ODISky v mobilu se poté zobrazí v e-shopu v přehledu karet a mezi těmito ODISkami v 

mobilu lze provádět převody kupónu. Převedený kupón začne platit až za 30 minut od jeho 

převedení. 

10 Daňový doklad ke kupónu 

Daňový doklad k vašemu kupónu Vám zašleme automaticky na emailovou adresu daného 

účtu. Pokud byste jej potřebovali dohledat, najdete jej po rozkliknutí zakoupeného kupónu 

v aplikaci pod tlačítkem „Daňový doklad“. 


