INFORMACE DPMB – PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY - STUDENTI
V návaznosti na snahu o zjednodušení pořizování a nákupu předplatních jízdenek a na aktuální
potřebu preferovat bezkontaktní vyřizování zákaznických záležitostí a na základě čl. 31, III Tarifní
pravidla, Tarifu IDS JMK přistupuje DPMB, a.s. k 1.1.2021 k omezení výdeje předplatních
nepřenosných jízdenek pro kategorii student 18-26 let pouze na elektronickou formu jízdenky,
zakoupenou přes eshop brnoid. Po datu 1.1.2021 budou vydané papírové předplatní jízdenky sice
platit, nové průkazky ani kupóny se však již nebudou vydávat.
Studentům doporučujeme využití nového systému elektronického
odbavování www.brnoid.cz, kde lze pořídit od 1.7.2020 elektronickou jízdenku (nejen pro 100+101,
ale i pro celý region IDS JMK), přiřazenou k bezkontaktní bankovní kartě (vlastní či
anonymní). Vlastní založení účtu je jednoduché, ověření totožnosti lze provést pomocí vzdáleného
ověření jak totožnosti, tak nároku na slevu – tj. pomocí skenování občanského průkazu do svého
profilu (sken OP se maže okamžikem ověření) včetně elektronického ověření statusu studenta
pomocí ISIC karty příp. online ověření přes spolupracující školy bez návštěvy pobočky. Díky
průběžnému ověřování nároku po dobu celého studia odpadá tedy každoroční vyřizování jak nového
jízdního dokladu, tak opakované prokazování nároku na slevu na přepážkách. V případě změny školy
postačuje aktualizace online ověření statusu studenta. Takto ověřený status ke slevě bude platit po
celý školní či akademický rok, pokud nedojde ze strany školy k jeho blokovaní.
Návod pro studenty na zřízení elektronické šalinkarty ve formě slidů k dispozici na webu DPMB a
přímo v eshopu na horní liště obrazovky. Informační letáky se stručným návodem postupu umístěny
na všech prodejnách DPMB.
Nárok na pořízení
A) Papírových průkazek i samostatných kupónů nepřenosných předplatních jízdenek se prokazuje
předložením originálu průkazu totožnosti ( ČR - OP, cizinci pas) a dokladu o studiu:
- studentský průkaz ISIC, u něhož ještě nebylo dosaženo nejbližší datum 30. září ode dne jeho
vydání nebo prolongace (platí pro studenty všech škol pro průkazky vystavené na školní rok
2020/21)
- potvrzení školy o studiu, které obsahuje jméno, příjmení a datum narození žadatele, informace o
době a formě studia, název školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy s datem vystavení
ne starším než 30 dnů. Toto potvrzení je akceptováno pouze u studentů nestudujících na vysoké
škole, a to u průkazek s platností do 30.09.2020.
B) Elektronických nepřenosných předplatních jízdenek se prokazuje pomocí online ověření
naskenovaného OP a online ověření statusu studenta u zapojených vysokých škol (MUNI, VUT,
Mendelu, JAMU, VŠOH, Veřejně správní akademie Brno) příp. online ověření pomocí ISIC karty
Mimo výše uvedené přednosti má elektronické odbavování další výhody:
• v okamžiku ztráty nosiče – zde postačuje nahradit ztracený nosič novým nosičem a
převedením jízdenky na nový nosič, vlastník nemusí tedy platit celou částku za jízdenku
znovu
• v případě skončení nároku na studentskou slevu lze jízdenku při přepočtu na plný tarif dále
využít bez finanční ztráty
• pokud se zákazník rozhodne elektronickou předplatní jízdenku dále nepoužívat, je možno
vrácení provést online

