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 bude na Vámi uvedený e-mail 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.



Nyní můžete jako přihlášený uživatel kliknout na tlačítko Podání žádosti o osobní kartu.



Vyplňte požadované údaje (viz vzor). V kolonce Číslo dokladu uveďte Vaše číslo OP (PAS), které bude
kontrolováno při převzetí karty.



Pokud je žadateli o kartu méně než 15 let, musí být doplněny údaje také o jeho zákonném zástupci.



Dále je nutné přidat Vaši aktuální fotografii obličeje. Bez jejího vložení není možné pokračovat ve
zpracovávání žádosti o vydání bezkontaktní čipové karty IREDO!
o Fotografie obličeje je fotografie zobrazující hlavu a horní část ramen v předním čelném
pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Pohled přes rameno, pootočená
nebo nakloněná hlava nejsou přípustné.
o Velikost obličeje je příkladmo uvedena vzorovou siluetou v eshopu v kartovém systému
OredoCM. Ořez musí odpovídat tomuto vzoru.
o Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být
překryté vlasy.
o Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti.
o Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je
přípustný plynulý přechod těchto barev.
o Fotografie obličeje je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické
identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a
celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie,
popřípadě digitálního zpracování zobrazení podoby zobrazované osoby a jeho tisku.
o Za kvalitu fotografie obličeje uložené k žádosti o Kartu zodpovídá žadatel;
o Vydavatel Karty je oprávněn výrobu Karty pozdržet, pokud fotografie obličeje neodpovídá výše
uvedeným standardům.

Jaká foto NE?



Dále uveďte Kontaktní místo, kde si Vaši čipovou kartu IREDO vyzvednete.



V další části věnujte pozornost Poučení o zpracování a ochraně osobních údajů. Zaškrtnutím dáváte
souhlas s jejich zpracováváním v souladu s GDPR. Celý text poučení si můžete rozkliknout na odkazu.



Pokračujte kliknutím na Odeslat žádost. Následně 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 a čipovou kartu
uhradíte.

Důležitá upozornění
1. 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 žádost o kartu pod stejným přihlášením.
Důvodem neodeslání částky může být přetížení platební brány.
2. 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 kalendářních
dnech na Vámi zvolené Kontaktní místo, kde Vám bude po kontrole OP (PAS) vydána Vaše
bezkontaktní čipová karta IREDO. O připravenosti BČK IREDO k vydání se vyrozumívání neprovádí.



Studenti 18-26 musí doložit potvrzení o studiu, aby mohl být nastavený příslušná Profil cestujícího.



Pokud je žadatelem dítě 6-15, kartu IREDO musí vyzvednout zákonný zástupce s tím, že předloží
úředně potvrzený doklad (např. rodný list dítěte, pas dítěte, atd.) s datem narození dítěte.



Vaše žádost bude kladně vyřízena pouze v případě řádného zaplacení poplatku za vydání čipové karty.

