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ODIS – základní informace

o Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského 

kraje

o Správu systému zajišťuje Koordinátor ODIS s.r.o.

o Cca 500 linek, 140 tarifních zón

o Od 1.7.2021 plnohodnotná integrace linek 

Městského dopravního podniku Opava do ODIS
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ODIS – základní informace

o 14 dopravců:

o Železniční doprava:

o České dráhy, RegioJet, GW Train Regio, MBM rail

o Regionální autobusová doprava + MHD:

o Transdev Morava, Z-Group bus, ČSAD Frýdek-

Místek, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná,  ARRIVA 

MORAVA,  VOJTILA TRANS,  TQM – holding

o MHD Ostrava a Opava:

o Dopravní podnik Ostrava, Městský dopravní podnik 

Opava
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ODIS – tarif

o Dlouhodobé jízdné – zónové:

o pouze elektronicky

o rozdílné ceny při nákupu na e-shopu nebo v prodejních 

automatech vs. na prodejnách nebo u řidičů

o Jednotlivé a krátkodobé jízdné:

o v regionu kilometrické jízdné: součet základní sazby   

(9,-/15,- Kč) a sazby za ujeté km (1,40 Kč/km)

o v městských zónách a přilehlých oblastech jednotkové 

jízdné nebo časové jízdné,

o zvýhodněné přestupy.



o ODISka

o bezkontaktní dopravní čipová karta, vzájemně 

uznatelná u všech dopravců ODIS

o univerzální nosič dlouhodobého časového jízdného + 

nosič elektronické peněženky

o jediným vydavatelem ODISek je od roku 2020 

KODIS (641 tis. vydaných karet ODISka od roku 

2011)

Karty ODISka
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o ODISka

o Převzetí karet vydaných jinými dopravci v průběhu 

roku 2020 KODISem, včetně správy zůstatku 

elektronických peněz

o Výdej karet VŠB-TUO s aplikací ODISka

Karty ODISka
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o ODISka

o MAP struktura Českých drah na kartách ODISka
o vybrané funkce: IN-25, IN-50, IN-100, elektronická traťová 

jízdenka ČD, doplatek do 1. třídy, jednotlivé eTikety ČD, 

elektronický studentský průkaz

o Výdej karet ZETKA Integrované dopravy Zlínského 

kraje: vzájemná kompatibilita s kartami ODISka

Karty ODISka
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o E-shop

o Spuštěn v březnu 2020

o Postupné sloučení s původními e-shopy dopravců

o Nákupy na nosiče:

o Čipová karta ODISka

o Bankovní platební karta jako nosič dlouhodobého 

časového jízdného (pouze DPO)

o Kreditní jízdenka (pouze DPO)

E-shop ODIS
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Frontend KODIS: www.odiska.cz
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Frontend DPO: eshop.dpo.cz



o E-shop 2022:

o Implementace Virtuální ODISky

o Nový frontend KODIS

o Automatizované opakované platby

o Výhodnější ceny pro pravidelné cestující a rodiny

E-shop ODIS – výhled na 2022
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o A) ověření identity zákazníka: srovnáním 

evidovaných osobních údajů (jméno, příjmení, datum 

narození) a fotografie v e-shopu s osobním dokladem 

(občanský průkaz, cestovní pas, rodný list)

o B) ověření nároku na slevu: zadáním čísla průkazu 

ISIC nebo nahráním kopie žákovského průkazu

Vzdálené ověřování údajů
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Změna zákaznického profilu:

o 1. ODISky: nutno provést změnu profilu po fyzickém 

přiložení karty k prodejnímu automatu DPO

o 2. Virtuální nosiče: změnu lze provést vzdáleně na E-

shopu ODIS

Vzdálené ověřování údajů
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Ověřování nároku na studentský profil:

o 1. ODISky na kartách VŠB: ověřování přes webovou 

službu vůči databázi VŠB

o 2. ODISky držitelů karet ISIC: ověřování přes 

webovou službu vůči databázi GTS ALIVE

o 3. ODISky studentů dalších škol: pro školní 

(akademický) rok 2022/2023 připravujeme spolupráci s 

Ostravskou univerzitou, případně dalšími školami

Vzdálené ověřování údajů
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o Spuštění mobilní aplikace v polovině roku 2020 

o Vyhledání spojení „door to door“, práce s on-

line informacemi,

o Odjezdy spojů z vybrané zastávky

Mobilní aplikace ODISapka
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o Prodej jízdenek nad vyhledaným spojením nebo 

pro konkrétní tarifní oblast

o Nejvýhodnější cena jízdného (stejná, jako u 

ODISky)

o Zobrazení jízdenky ve formě QR kódu

Mobilní aplikace ODISapka
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Rezervační systém

o 1. Linky a spoje na zavolání

o 348 Bílá – Bumbálka

o 349 Bílá – Konečná

o 927 Kopřivnice – Příbor – Nový Jičín – Hranice

o Rezervace v mobilní aplikaci nebo telefonicky na dispečinku 

KODIS

o 2. Linka Karlova Studánka – Hvězda – Ovčárna: 

o Rezervace pouze přes mobilní aplikaci

o Včetně možnosti rezervace místa pro jízdní kolo                 

v letním období

Mobilní aplikace ODISapka
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Rozvoj do konce roku 2021

o Možnost placení přes Google Pay / Apple Pay

o Garantované přestupy mezi spoji, individuální 

přestupní časy v rámci složitějších přestupních 

uzlů

o Deeplink do aplikace ISIC

o Integrace s novými webovými stránkami KODIS, 

včetně zasílání notifikací

Mobilní aplikace ODISapka
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o Nosič dlouhodobé časové jízdenky v mobilní 

aplikaci ODISapka nebo MojeDPO

o Mobilní aplikace bude pouze indentifikátorem, 

informace vztažené ke kupónu (druh, platnost, 

fotografie) budou uloženy ve whitelistech

v zařízeních

o Pořízení Virtuální ODISky ihned a zdarma            

v mobilní aplikaci

o Vzdálené ověření identity a nároku na slevu

Virtuální ODISka
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o Plná provázanost zákaznického účtu mobilní 

aplikace a E-shopu ODIS

o Možnost zřízení účtu v mobilní aplikaci i pro dítě 

do 15 let: ověření přes rodičovský e-mail

o Nákup kupónu na e-shopu nebo v aplikacích 

ODISapka nebo MojeDPO

o Kontrola prostřednictvím QR kódu, NFC bude 

řešeno v další etapě

Virtuální ODISka
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o Spuštění pro zákazníky v 1. pololetí roku 2022: v první etapě 

pouze pro spoje DPO

o Implementace u dalších dopravců v průběhu roku 2022

Virtuální ODISka
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o Jednotlivé jízdy hrazené bankovní platební kartou se pouze 

evidují a výsledná optimalizovaná cena předchozího dne je 

spočtena až následující den

o Rutinní provoz u DPO od roku 2016

o Postupná implementace u dalších dopravců: 

o Zapojována vozidla 3ČSAD

o Příprava zapojení MDPO a Z-GROUP BUS

o Dokončování aplikace pro Telmax: Transdev + Arriva

o České dráhy: plánováno v roce 2022

o Ostatní dopravci: nutno dořešit technické podmínky

Capping – chytré placení 

bankovními kartami
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o Instalace do modernizovaných vozů 811 a 012

o Instalace do souprav Push-pull

o Pilotní instalace ve vybraných železničních stanicích (KODIS)

Samoobslužné terminály na 

železnici
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o Odbavení karet ODISka a bankovních platebních karet (rok 

2022), bez tisku jízdenek

o Prodej jízdenek do všech železničních stanic v rámci ODIS

Samoobslužné terminály na 

železnici
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o Pilotní provoz na parkovišti na ulici Hlučínská v Ostravě

o Sleva parkovného při využití MHD

o Technologicky značně náročné:

o Různé nosiče jízdenek: čipová karta ODISka, bankovní 

platební karta, Kreditní jízdenka

o Dlouhodobé i jednotlivé jízdenky

o Zakoupené i následně zúčtované jízdenky (capping)

o Jízdenky zapsané na kartě i virtuální jízdenky

Park and Ride
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Děkuji za pozornost
Ing. Michal Pastrňák

Koordinátor ODIS s.r.o.
michal.pastrnak@kodis.cz

28


