
Místo pro fotografii 
35 x 45 mm)1

Formulář vyplňte čitel-
ně hůlkovým písmem 
s diakritikou. Bez řádně 
vyplněné žádosti není 
možné ODISku vydat.

Místo pro vlepení čárového kódu

Žádost o vydání ODISky

█ Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757

T 59 740 1111, www.dpo.cz

2. Žadatel o osobní ODISku

Jméno )3

Příjmení )3

E-mail )5

 / /Datum narození )4

4. Způsob převzetí ODISky )6

5. Adresa pro doručení poštou )7

Ulice a č. p./or.

PSČObec

6. Zákonný zástupce )8

Jméno

Příjmení

 / /Datum narození

7. Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě a přesně a že jsem si 
vědom(a) právních důsledků při uvedení nepravdivých údajů. Podpis žadatele (zákonného zástupce)

8. Ověření nároku na slevu při podání žádosti � Ano � Ne
9. Přijetí žádosti )9

Žádost přijal

 / /Datum přijetíMísto přijetí žádosti

Při osobním podání žádosti, bude kopie této žádosti předána žadateli. Vysvětlivky k poznámkám jsou vypsány na druhé straně.

Vydavatel ODISky: Dopravní podnik Ostrava a. s. ODISka je uznávanou kartou 
u všech dopravců akceptujících tuto kartu a zajišťujících veřejnou osobní dopravu 
v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

� Osobní ODISka � Anonymní ODISka )²

1. Profil pro osobní ODISku
� občanský nepřenosný � děti a žáci 6 – 15 let � žáci a studenti 15 – 26 let

� důchodce do 70 let � občané nad 70 let � důchodce pro invaliditu 3. stupně

� občané nad 65 let

vyplní zaměstnanec Dopravního podniku Ostrava a.s.▼

3. Žádost a souhlas žadatele
Žádám o aktivaci kartové aplikace ODISka. Beru na vědomí, že podáním této Žádosti, jsem udělil Dopravnímu podniku Ostrava a.s. jako Vydavateli karty sou-
hlas s vyhrazením datového prostoru pro příslušnou část kartové aplikace v paměti čipu ODISky. Souhlasím se zpracováním elektronické adresy (e-mail), jež 
je zpracovávána v souvislosti s používáním ODISky držitelem, a to za účelem možné komunikace v případě ztráty nebo odcizení ODISky spolu s Potvrzením 
o vydání ODISky. E-mail je zpracováván a uchováván v elektronické formě pouze po dobu užívání ODISky držitelem. 
a) Nedílnou součástí této Žádosti jsou Podmínky pro vydávání a využívání ODISky. Svým podpisem stvrzuji, že jsem se s aktuálním zněním Podmínek pro 

vydávání a využívání ODISky seznámil, jejich obsahu rozumím, souhlasím s nimi a zavazuji se jimi řídit.
b) Nedílnou součástí této Žádosti je Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů. 
c) Souhlasím se zasíláním informací a nabídek Vydavatele týkajících se systému ODISky a dopravy na výše uvedený e-mail.
d) Souhlasím se zařazením do slosovacích akcí o ceny (jízdní doklady, propagační materiály) vyhlášených Vydavatelem. � Ano � Ne

� Ano � Ne

Poštou:
� obyčejné psaní
� doporučeně

Na kontaktním místě:
� ul. Poděbradova
� Náměstí Republiky

� Husovo náměstí
� Mírové náměstí
� Dubina ul. Četyny

� Hrabůvka - Venuše
� Výškovice
� Zábřeh DK Akord

� Poruba vozovna
� Nákupní stř. DUHA
� Alšovo náměstí

Žadatelé o slevu doloží navíc, a to nejpozději při vyzvednutí ODISky, i doklad opravňu-
jící ke slevě dle platného Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava.

V případě převzetí ODISky na kontaktním místě předloží žadatel kopii této žádosti.



)1 nalepí pověřený zaměstnanec Dopravního podniku Ostrava a.s. při 
přijetí žádosti v listinné podobě; při podání žádosti v elektronické podobě 
vloží žadatel, 

)2 pouze pro požadovaný profil „občanský přenosný“,
)3 povinný údaj pro osobní ODISku, tyto údaje budou vytištěny na osobní 

ODISce. Povinný údaj pro žadatelé anonymní ODISky v případě, že 
žadatel o tuto ODISku si zvolí způsob jejího převzetí poštou,

)4 povinný údaj pouze pro děti a žáky 6 – 15 let a žáky a studenty 15 – 26 
let, u nichž bude tento údaj vytištěn na osobní ODISce,

)5 nepovinný údaj. V případě, že nebude uveden, cestující nezíská 
možnost informace o vyzvednutí vyrobené ODISky a také kompletní 
služby k ODISce,

)6 obvyklá lhůta pro vydání ODISky činí 21 dní,
)7 nevyplňujte, pokud si ODISku převezmete na kontaktním místě, 

v opačném případě musí být adresa pro doručení poštou na území ČR,
)8 pouze za děti do 15 let a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům/

omezené ve způsobilosti k právním úkonům,
)9 vyplní zaměstnanec Dopravního podniku Ostrava a.s.

Vysvětlivky k poznámkám


