Pomocník k elektronickému podání žádosti o čipovou kartu IREDO
Upozornění: Pokud máte zájem pouze o anonymní čipovou kartu IREDO, stačí navštívit
kontaktní místo, kde Vám kartu vydají na počkání za cenu 150 Kč.
Po kliknutí na ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ČIPOVOU KARTU IREDO
zvolte na úvodní straně Registrace nového uživatele.

Po kliknutí na Registrace nového uživatele vyplňte následující údaje (viz vzor níže). Poté
klikněte na tlačítko Registrovat.

Po kliknutí na tlačítko Registrovat jste úspěšně zaregistrováni. Na Vámi uvedený e-mail Vám
byla zaslána zpráva pro aktivaci účtu.
Pro dokončení registrace klikněte na odkaz v e-mailu. Poté je aktivace úspěšná.
Nyní se můžete přihlásit. Klikněte na tlačítko Přihlášení uživatele a vyplňte požadované
údaje. Poté klikněte na tlačítko Přihlásit.
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Nyní můžete jako přihlášený uživatel kliknout na tlačítko Podání žádosti o osobní kartu.

Nyní je nutné vyplnit požadované údaje (viz vzor). V kolonce Číslo dokladu uveďte Vaše
číslo OP (PAS), které bude kontrolováno při převzetí karty.
V kolonce Nárok na slevu vyberte jednu z následujících možností:





dospělý 15+,
osoba 70+,
student 15 – 26,
dítě 6 – 15.
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Pokud je žadateli o kartu méně než 15 let, musí být doplněny údaje také o jeho zákonném
zástupci. Dále je nutné přidat Vaši fotografii podle uvedených požadavků po rozkliknutí. Dále
uveďte Kontaktní místo, kde si Vaši čipovou kartu IREDO vyzvednete.
Pokračujte kliknutím na Odeslat žádost (viz obrázek výše). Poté budete informováni o
úspěšném vložení žádosti.

Po kliknutí na Zobrazit potvrzení o přijetí předvyplněné žádosti se můžete podívat na
Potvrzení o přijetí předvyplněné žádosti. Po kliknutí na Zaplatit objednávku pomocí
platební brány zvolíte způsob platby (viz následující obrázek) a čipovou kartu uhradíte.
Důležité upozornění pro platbu platební kartou: Vaše karta musí mít povoleny platby přes
internet. Pokud nemá, kontaktujte svou banku nebo zvolte jiný způsob platby. Pokud se
nepodaří zaplatit poplatek za kartu i přes povolení plateb přes internet, je nutné podat novou
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žádost o kartu pod stejným přihlášením. Důvodem neodeslání částky může být přetížení
platební brány.

Pokud vlastníte běžný účet u ČSOB či Poštovní spořitelny (ERA), budete přesměrováni na
stránky internetového bankovnictví, kde po standardním přihlášení stačí elektronicky
podepsat předvyplněný příkaz k úhradě.
Vytiskněte si Potvrzení o přijetí předvyplněné žádosti, se kterým se dostavte po 14 dnech
na Vámi zvolené Kontaktní místo, kde Vám bude po kontrole OP (PAS) vydána Vaše
bezkontaktní čipová karta IREDO. Pokud je žadatelem student 15-26, je nutné doložit
potvrzení o studiu. Pokud je žadatelem dítě 6-15, kartu IREDO musí vyzvednout zákonný
zástupce. Dále musí zákonný zástupce předložit úředně potvrzený doklad (např. rodný list
dítěte, pas dítěte, atd.) s datem narození dítěte. Vaše žádost bude kladně vyřízena pouze v
případě řádného zaplacení čipové karty.
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