
ŽÁDOST/SMLOUVA O VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ 
ELEKTRONICKÉHO PEN ĚŽNÍHO PROSTŘEDKU 

Číslo žádosti/smlouvy ____________ 
 

1. Smluvní strany 
Vydavatel 
Společnost:  Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 
Sídlo:  Polepská 867, Kolín IV  280 52  
IČO:   25095251  

Ž a d a t e l / d r ž i t e l  

Jméno:  Příjmení, titul:  
Datum narození:    
Telefon  E-mail  

Adresa trvalého bydliště 
Ulice:  Číslo:  
Obec:  PSČ:  

Zákonný zástupce u dětí do 15 let 
Jméno:  Příjmení, titul:  
Datum narození:    
Telefon  E-mail  

 
2. Úvodní ustanovení 

Smluvní vztah mezi vydavatelem a držitelem vzniká okamžikem vydání elektronických peněz. Podepsaný 
formulář Žádost/Smlouva o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku se současně mění ve 
Smlouvu o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku. 

3. Předmět žádosti/smlouvy 
1. Žádám o prodej elektronického peněžního prostředku (dále jen „elektronická peněženka“) pro úhradu 

jízdného a dovozného u společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. a dalších smluvních 
dopravců. 

2. Nebude-li elektronická peněženka vystavena ihned, bude připravena k vyzvednutí do 10 pracovních dnů 
od podání žádosti v kanceláři společnosti Okresní autobusové dopravy Kolín,s.r.o., Polepská 867, Kolín 
IV pro kolínskou oblast a pro nymburskou oblast  v budově ČSAP s.r.o., Dopravní 1717, Nymburk, kde 
je úmístněna dopravní kancelář  společnosti Okresní autobusové dopravy Kolín,s.r.o. 
 

 4. Závěrečná ustanovení 
1. Držitel prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami pro vydávání a užívání elektronických 

platebních prostředků. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze 
Smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním 
zákoníkem, v platném znění. 

2. Platnost této smlouvy končí výpovědí dle čl. IV. Obchodních podmínek pro vydávání a užívání 
elektronických peněžních prostředků pro úhradu jízdného. 

3. Držitel souhlasí se zpracováním osobních údajů dopravcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném znění, a dokumentem „Zásady zpracování osobních údajů a poučení o 
právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet společnosti Okresní autobusová 
doprava Kolín,s.r.o.“, a bere na vědomí Určené přepravní podmínky a Tarif. 

 
Požadovaný typ čipové karty: **..............................................     

V ________________      dne ____________   Podpis žadatele nebo zákonného zástupce ______________ 
 

 
Údaje za vydavatele ověřil:____________________ 
 
 
Kartu převzal dne ____________                      Podpis žadatele nebo zákonného zástupce ______________                             



 
 
 
 
 
 
 

  ** Typy karet a podmínky k jejich vydání a užívání 
    
Ž – žákovská 
   do 15let -  předložit rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce, žákovský průkaz potvrzený školou,    
   fotografii 
 
S – studentská 
   15 – 26 let -  předložit občanský průkaz a žákovský průkaz potvrzený školou, fotografii 
 
O – občanská 
    předložit občanský průkaz žadatele (u cizinců pas), fotografii 
 
D – pro seniory  
    předložit občanský průkaz žadatele a potvrzení o starobním důchodu nebo potvrzení z České pošty s.p.      
    o pobírání starobního důchodu nebo doklad o přijetí starobní důchodové částky, fotografii 
 
R – skupinová 
    předložit občanský průkaz žadatele v případě, že se jedná o fyzickou osobu. Výpis z obchodního rejstříku                                                                      
    v případě, že se jedná o právnickou osobu. 
 
  K zakoupení každého druhu karty je nutné vyplnit čitelně a nesmazatelně žádanku, předložit požadované doklady a 
zaplatit pořizovací cenu čipové karty. Minimální částka prvního nabití karty činí 50,- Kč. 
 
                                                                       
                                                                            
- Vydavatel karty nenese odpovědnost za škodu v důsledku ztráty, odcizení karty a ztráty funkčnosti vlivem jejího 
porušení nebo poškození.V takovém případě nemá držitel nárok na bezplatné vydání nové karty. 
- Zablokování karty je možné osobně na základě písemné žádosti v místě vydání po předložení dokladu totožnosti.  
Karta je nepoužitelná do 3 pracovních dnů po nahlášení ztráty. Vydavatel si vyhrazuje právo kartu zablokovat, je-li 
použita v rozporu s účelem užití nebo v rozporu s těmito podmínkami. 
- Cenové podmínky jsou dané platným tarifem společnosti Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o.,  
Polepská 867, 280 02 Kolín, tel.: 321717024 fax: 321717026 
 



                                                                                                 
Zásady zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů 

při používání bezkontaktních čipových karet  
společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 

 
     Společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín IV,  IČ: 25095251 v souvislosti 
s provozováním odbavovacího systému pomocí bezkontaktních čipových karet (dále jen „karet“) je registrována jako správce 
osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. registrace 00035141. Společnost okresní autobusová doprava Kolín, 
s.r.o. je vydavatelem těchto karet. Osobní údaje jsou zpracovávány s informovaným souhlasem subjektů údajů (žadatelů o vydání 
karty a jejich zákonných zástupců), přičemž je subjektům údajů umožněno využít veškerých práv, která jim zákon č.101/2000Sb. o 
ochraně osobních údajů přiznává. 

 
1. Úvodní informace 

Společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. je dopravní společností provozující více než 120 autobusů na veřejných 
autobusových linkách zejména na území Kolínska a Nymburska. Od roku 2006 je využíván pro odbavování cestujících odbavovací 
systém pomocí bezkontaktních čipových karet, čipové karty jsou typu Desfire. Odbavení cestujících je možné platbou pomocí 
bezkontaktní čipové karty nebo bez karty platbou hotově řidiči autobusu. 
 
2. Odbavování pomocí bezkontaktních čipových karet 

Karta nabízí cestujícím zejména možnost rychlejšího a pohodlnějšího odbavení bez starostí s rozměňováním bankovek vyšší 
hodnoty. Cestující s kartou má stále přehled o stavu zůstatku své karty –  na každé jízdence po odbavení kartou je uveden stav 
elektronické peněženky a platnost předplatního kupónu uloženého na kartě. Odbavovací systém současně přináší dopravci 
informace z provozu (o počtech nastupujících osob, vytíženosti a pravidelnosti spojů apod.), na základě kterých je dopravce 
následně schopen lépe optimalizovat nabídku veřejné přepravy. Při zhotovování některých typů karet a dále při jejich používání 
v odbavovacím systému tak mimo jiné vznikají data, která jsou osobními údaji o držiteli karty. Společnost Okresní autobusová 
doprava Kolín, s.r.o. je proto povinna s těmito daty (osobními údaji o držitelích karet) zacházet a chránit je dle zákona 
č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 
 
3. Informace uložené v čipu karty  

V čipu karty jsou uloženy tyto údaje: číslo karty, zůstatek elektronické peněženky, informace o nahraném předplatním kupónu, 
platnost karty. Údaje uložené na čipu karty jsou chráněny kryptováním a řadou dalších bezpečnostních mechanismů. Údaje o držiteli 
karty - jméno, příjmení, datum narození, podobenka nejsou v čipu karty uloženy. 
 
4. Osobní údaje požadované pro výdej karty 
U typů karet ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, SENIORSKÁ  které jsou vázány na poskytnutí slevy ze zákona nebo na poskytnutí slev 
od objednatele dopravy, jsou osobní údaje požadovány pro výdej karty.  

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů při vydávaní karty ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, SENIORSKÁ je za účelem: 
a) efektivního vynakládání finančních prostředků od objednatele dopravy - zamezení opakovanému výdeji platné karty, na kterou 

lze čerpat slevu (sleva je držiteli poskytována právě na jednu platnou vydanou kartu) 
b) prokázání objednateli dopravy oprávněnost poskytnutí slevy držiteli karty 
Při vydávání karet ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, SENIORSKÁ jsou v databázi držitelů karet o držitelích karet shromažďovány tyto 

osobní údaje v rozsahu: identifikační číslo klienta (ID klienta – vygenerováno databází, nejedná se o číslo karty), příjmení, jméno, 
datum narození, typ karty, vydání karty dne. Držitel karty (subjekt údajů) není podle žádného obecně závazného právního 
předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za účelem výdeje karty. Poskytnutí osobních 
údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolné. V případě, kdy se subjekt údajů rozhodne neposkytnout své osobní údaje pro 
výdej karty, nedojde k navázání smluvního vztahu a k vydání karty, na kterou je vázáno poskytnutí slevy ze zákona nebo poskytnutí 
slevy od objednatele dopravy. Držitel má možnost využít k odbavování karty anonymní typu, kartu typu SKUPINOVÁ nebo 
OBČANSKÁ. 

Čipová karta typu ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, SENIORSKÁ je potištěna číslem karty, příjmením, jménem a podobenkou. 
Údaje na kartě slouží pro případ přepravní kontroly, zda je karta použita oprávněným držitelem karty. U karty ŽÁKOVSKÁ, 
STUDENTSKÁÍ je na kartě vytištěno také datum narození, karta s tímto údajem slouží současně k prokázání věku držitele karty a 
nahrazuje papírovou průkazku na prokázání věku. Podobenky použité pro potisk karty nejsou dále shromažďovány. 

Osobní údaje o držiteli karty uvedené výše jsou uchovány v databázi na dobu nezbytně nutnou, po dobu platnosti karty (po dobu 
platnosti Smlouvy) + 30 dní nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou využívány pouze 
správcem osobních údajů společností Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Popis shromažďovaných osobních údajů je popsán 
také v tabulce č.1 - Přehled zpracovávaných osobních údajů, na zadní straně tiskopisu. Osobní údaje lze však zpracovávat i po 30 
dnech po odvolání souhlasu, po ukončení smlouvy, a to v případě nezbytného uplatnění práv a právem chráněných zájmů správce, 
tedy za jiným účelem (např. soudní spory o náhradu škody, apod.) 

Karty typu SKUPINOVÁ a OBČANSKÁ mohou být vydávány jako anonymní bez poskytnutí osobních údajů o držiteli karty nebo 
neanonymní v případě poskytnutí souhlasu s uchováním osobních údajů. Na kartě typu OBČANSKÁ je vytištěno číslo karty, 
jméno, příjmení, podobenka, ale u anonymních karet tyto údaje nejsou dále shromažďovány a zpracovávány v žádné elektronické 



databázi ani uchovávány jiným způsobem. Údaje na kartě slouží pro případ přepravní kontroly, zda je karta použita příslušným 
držitelem karty. Na kartě typu SKUPINOVÁ je vytištěno pouze číslo karty. 

Ke každé kartě je při výdeji držiteli předán doklad o vydání karty, na kterém je uveden: typ karty, číslo karty, datum vydání. 
Tento doklad je vyhotoven v jednom provedení a to pouze pro držitele karty. Tento doklad je požadován k předložení při 
prokazování vlastnického vztahu ke kartě (např. v případě blokace karty, reklamace karty, převodu nebo vyplacení hodnoty uložené 
na kartě, změny typu karty). 
 
5. Evidence čísla karty na držitele 
Číslo karty není bez souhlasu držitele v databázi vydaných karet přiřazeno k jeho osobě – tzn. není známo, jakému držiteli je 
karta přiřazena, není známo, kdo je vlastníkem daného čísla karty. Číslo karty je vytištěno na kartě a je uvedeno v dokladu o 
vydání karty, který vlastní pouze držitel karty. 

Účelem evidence čísla karty na držitele je usnadnění a urychlení požadavku držitele na provedení manipulace s kartou. 
Manipulací s kartou se rozumí: blokování karty, reklamace karty, převod nebo vyplácení hodnoty uložené na kartě, změna typu 
karty. 

Při udělení souhlasu s evidencí čísla karty na držitele (současně s osobními údaji o držiteli dle odst. 4) postačí při manipulaci 
s kartou pouze předložení dokladu totožnosti držitele. V případě, že je karta opatřena fotografií držitele a údaje na potisku jsou 
nepoškozené a zřetelné, nemusí být doklad o vydání karty vyžadován. 

Při neudělení souhlasu s evidencí čísla karty na držitele je požadován při manipulaci s kartou a jejím obsahem, doklad o vydání 
karty, na kterém je uvedeno číslo karty držitele. 

Evidence čísla karty na držitele je prováděna po dobu platnosti karty + 30 dní nebo do okamžiku odvolání souhlasu s evidencí 
čísla karty na držitele. Vyslovení souhlasu nebo odvolání souhlasu s evidencí čísla karty na držitele může být provedeno kdykoli 
během doby platnosti karty, provádí se písemně v  kanceláři společnosti Polepská 867, Kolín IV (pro kolínskou oblast) a v kanceláři 
v budově ČSAP Nymburk s.r.o., Dopravní 1717, Nymburk (pro nymburskou oblast) . Popis shromažďovaných osobních údajů je 
popsán také v tabulce 1 - Přehled zpracovávaných osobních údajů, na zadní straně tiskopisu. 
V případě písemného požadavku na zablokování karty (ztráta karty) typu ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, SENIORSKÁ  kdy jsou 
osobní údaje držitele jméno, příjmení, datum narození  v databázi držitelů platných karet, je nutné číslo  karty držitelem prokázat 
dokladem o vydání karty, v případě evidence čísla karty na držitele postačí doklad totožnosti - údaj příslušné číslo ztracené karty 
bude v databázi dohledáno a zablokováno.  Nová karta však zákazníkovi poskytnuta nebude. Nová karty bude poskytnuta až po 
případném zrušení blokované karty  Pokud bude blokovaná karta nalezena, držitel musí písemně požádat o její odblokování. 
V případě, kdy nedojde k prokázání čísla ztracené karty typu ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, SENIORSKÁ ze strany držitele 
dokladem o vydání karty, nedojde k jejímu zablokování. Bude–li v takovémto případě, kdy nedojde k zablokování karty,  držitel   
požadovat  opakovaný výdej karty tohoto typu, pak nová karta je vystavena až po uplynutí platnosti ztracené karty nebo  ihned po 
zaplacení pro takovýto případ stanoveného poplatku. 
V případě, že dojde k nefunkčnosti karty v důsledku jejího poškození a zákazník požaduje opakovaný výdej bude karta po prokázání 
vlastnictví zrušena a vystavena karta nová.  
 
6. Data evidovaná při použití karty 

Při odbavování kartou v autobuse je odbavovacím zařízením evidováno číslo karty, údaj o provedené transakci a přepravě 
(výše jízdného, zůstatek karty, tarif, linka, spoj, nástupní/výstupní zastávka). Při dobíjení karty v autobuse nebo v informační 
kanceláři je zařízením evidováno číslo karty a údaj o provedené transakci. Tato data slouží v souvislosti s provozem čipových 
karet jako celku pro účely účetnické (zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví), pro vzájemné vyrovnání s ostatními dopravci akceptujícími 
karty, pro účely optimalizace provozu veřejné dopravy (tvorba jízdních řádů, návaznosti přestupů) a také k řešení reklamačních 
řízení z provozu čipových karet a z přepravy (dle §763 Občanského zákoníku). 

Výše uvedená data evidovaná odbavovacími a dobíjecími zařízeními při použití karty (číslo karty, údaj o provedené transakci 
a přepravě) v případě, že číslo karty není evidováno na daného držitele, NEJSOU osobními údaji a nepodléhají dikcím dle zákona 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

V případě, že se držitel svobodně rozhodne, aby společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. vedla evidenci o tom, 
které číslo karty daný držitel vlastní (dle 5. Evidence čísla karty na držitele), potom i data evidovaná v odbavovacích a dobíjecích 
zařízeních (číslo karty, údaj o provedené transakci a přepravě) JSOU osobními údaji držitele. 

Data evidovaná při použití karty uchovává dopravce a jsou zasílána clearingovému centru, které zpracovává podklady pro 
finanční vyrovnání se smluvními dopravci (jejich seznam je na http://cards.svt.cz/systems), u kterých je možné „kolínskými“ 
kartami platit a opačně jejich kartami lze platit v autobusech společnosti Okresní autobusová doprava, Kolín, s.r.o.. Clearingové 
centrum také spravuje seznam čísel karet v systému zakázaných (karty ztracené, blokované), tento seznam je sdílen všemi 
smluvními dopravci a zabraňuje zneužití karty. Clearingové centrum provozuje a na základě platné smlouvy data zpracovává 
společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. (se sídlem Praha 8, Křižíkova 4-6, IČ: 45805202). Clearingovému centru, ani smluvním 
dopravcům nejsou poskytovány žádné přímé osobní údaje o držitelích karet (jméno, příjmení, datum narození). 

Společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. jako správce osobních údajů smluvně zajistila s ČSAD SVT Praha s.r.o. a 
smluvními dopravci podmínky pro zpracování všech transakcí „kolínských“ karet na obdobné úrovni jako uvnitř vlastní společnosti. 
Uzavřená smlouva zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů i u těchto 
organizací. 

Data evidovaná při použití karty, u kterých jsou uvedena čísla karet, jsou přístupná v clearingovém centru i u smluvních dopravců 
pouze pověřeným osobám společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., clearingového centra a smluvních dopravců, 



přičemž smluvní dopravci mají přístup pouze k datům o transakcích provedených v jejich společnostech. Data bez čísel karet (tzn. 
bez možnosti identifikace subjektu údajů) jsou prostřednictvím clearingového centra přístupná orgánům státní správy jako podklady 
pro řešení organizace veřejné dopravy v širším územním celku Středočeského kraje.  

Data evidovaná při použití karty jsou společností Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., clearingovým centrem (společností 
ČSAD SVT Praha s.r.o.) a smluvními dopravci uchovávána po dobu 10let +30 dní od data odbavení (od provedení finanční 
transakce), po uplynutí této doby jsou data anonymizována odstraněním čísel karet z databází. Odstranění osobních údajů z dat 
evidovaných při odbavení a dobíjení karty mohou být provedena na požádání držitele karty kdykoli během doby platnosti karty a to 
odvoláním souhlasu s evidencí čísla karty na držitele dle odst. 5. Popis shromažďovaných osobních údajů je popsán také 
v tabulce 1 - Přehled zpracovávaných osobních údajů, na zadní straně tiskopisu. 
 
7. Zajištění ochrany osobních údajů 

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou. Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o..disponuje kontrolními, 
technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným 
přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s 
osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou 
nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 

Osobní data o držiteli karty získaná při zhotovování karty a při evidenci čísla karty na držitele jsou v případě jeho souhlasu 
shromažďována a uchovávána v databázi oddělené od dat vzniklých při použití karty. Při zpracování dat nedochází k systémovému 
a automatizovanému propojování databází. K propojování dochází pouze v případě řešení reklamace konkrétní čipové karty na 
základě požadavku držitele karty. K propojení databází dále může dojít v případech na vyžádání státními orgány na základě 
povinností uložených právním řádem ČR (např. soudem, státním zástupcem, policií, finančním úřadem, státními kontrolory Úřadu 
pro ochranu osobních údajů atd.).  

 
8. Přístup držitele karty ke svým osobním údajům 
Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. zpracovává, si klient může vyžádat 
v příslušných kancelářích společnosti. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů) Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. vyhotoví bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi. Za poskytnutí 
informace náleží Okresní autobusové dopravě Kolín,s.r.o. úhrada nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č.101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Okresní 
autobusové dopravy Kolín, s.r.o. nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností 
stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz 
§ 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu 
osobních údajů.  

 
9. Informování o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů 
  S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při zhotovování karty, v případě změn jsou držitelé 
informováni formou veřejných vývěsek v příslušných kancelářích (popř. také v autobusech). 

 
Držitel bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje a data evidovaná při použití klientovi vydané karty mohou být na 
vyžádání zpřístupněna soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu pro účely trestního řízení nebo na základě jiné 
povinnosti uložené právním řádem ČR. 
  
 
 

 
 
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výdej karty: 
 
vyplní držitel karty: 

příjmení: 

………………………………….......................…………… 

jméno: 

………………………………………….......................……… 

datum narození: 

……………….......................……………………. 

vyplní obsluha inf. kanceláře: 

vyplní obsluha inf. kanceláře: 

identifikační číslo klienta 

...................................................... 

typ karty: 

................................................................................ 

vydání karty dne: 

.................................................................. 

 



 
 
 
Držitel svým podpisem prohlašuje, že na základě výše uvedených informací a poučení uděluje správci osobních údajů 
společnosti Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro výdej karty dle výše 
uvedeného popisu a rozsahu, za účelem a na dobu dle odst. 4. a tabulky 1 - Přehled zpracovávaných osobních údajů.  

V případě neudělení souhlasu B, držitel svým podpisem také prohlašuje, že se plně seznámil s informacemi uvedenými v 
odstavci 5. „Evidence čísla karty na držitele“ a respektuje povinnost předložení dokladu o vydání karty při manipulaci 
s kartou (např. v případě ztráty karty a požadavku na opakovaný výdej karty typu ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, 
SENIORSKÁ). 

 
Dne: ………………………………         Podpis držitele nebo zákonného zástupce: ………………………………………… 
 

 
 
 
 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů při evidenci čísla karty na držitele a 
při zpracování dat při použití karty: 

Kartu požaduji evidovat v databázi na moji osobu s osobními údaji popsanými v souhlasu A.  

Číslo karty: …………………………………..… (vyplní obsluha inf. kanceláře): 

Držitel svým podpisem prohlašuje, že na základě výše uvedených informací a poučení uděluje správci osobních údajů 
společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při evidenci výše 
uvedeného čísla karty na držitele a při zpracování dat při použití této karty v rozsahu, za účelem a na dobu dle odst. 5. a 6. a 
tabulky 1 - Přehled zpracovávaných osobních údajů. 

 
Dne: ………………………………         Podpis držitele nebo zákonného zástupce: ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje o zákonném zástupci držitele karty: 
Tento dokument, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, se vztahuje i na zpracování osobních údajů zákonných 

zástupců jednajících za držitele karty, s tím, že osobní údaje zákonných zástupců jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. 
Proto já, níže podepsaná fyzická osoba, v souvislosti s podáním žádosti o vydání karty subjektem údajů, který zastupuji jako 
zákonný zástupce, uděluji na základě výše uvedených informací a poučení svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů podle 
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas uděluji k tomu, aby mé osobní údaje byly zpracovávány společně s 
osobními údaji subjektu údajů, který zastupuji. Můj souhlas je udělen stejným správcům osobních údajů uvedeným v tomto 
dokumentu, kterým byl nebo bude udělen subjektem údajů, který zastupuji, to vše v návaznosti na poučení obsažené v tomto 
dokumentu. Můj souhlas je tedy udělen pro zpracování osobních údajů v rozsahu výše uvedeném a za účelem a na dobu dle odst. 
4. , 5., 6. 

 
jméno: …………………………………..........................................… 

příjmení: ………...................................................................……… 

datum narození: ……………….......................……………………. 
 

Dne: …………………         Podpis zákonného zástupce: ……………………………………….……  
 
 
 
 
 
Dne: ……………………………………  Přijal: ………………………………………….
 



OBCHODNÍ PODMÍNKY 
PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PEN ĚŽNÍCH 

PROSTŘEDKŮ PRO ÚHRADU JÍZDNÉHO 
 

 Platí pro elektronické peněžní prostředky vydané společností Okresní autobusová doprava 
Kolín,s.r.o. (dále jen „vydavatel“). 

 
ČÁST PRVNÍ 

Předmět úpravy a pojmy 
 

Článek I. 
Předmět úpravy 

Základní operací je vydávání elektronického peněžního prostředku vydavatelem (dále jen 
„elektronická peněženka“ nebo „karta“). Tyto obchodní podmínky pro vydávání a užívání 
elektronických peněžních prostředků jsou nedílnou součástí Žádosti/Smlouvy o vydání a užívání 
elektronického peněžního prostředku a upravují vzájemná práva a povinnosti vydavatele a držitelů 
při vydávání a užívání  elektronických peněženek v dopravních prostředcích vydavatele a příjemců.  

 
Článek II. 

Pojmy 

1. Elektronická peněženka je vydavatelem vydaný elektronický peněžní prostředek, který uchovává 
peněžní hodnotu v elektronické podobě a který je přijímán jako peněžní prostředek pro úhradu 
jízdného a dovozného v dopravních prostředcích vydavatele a příjemců. 

2. Vydavatelem se rozumí společnost Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o., se sídlem Polepská 
867, 280 52 Kolín 

3. Držitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na základě smlouvy s vydavatelem 
elektronickou peněženku užívá. 

4. Příjemcem je dopravce, který na základě smlouvy s vydavatelem uznává ve svých dopravních 
prostředcích i elektronické peněženky vydavatele. 

5. Užíváním elektronické peněženky se rozumí bezhotovostní platby jízdenek a nabíjení 
elektronických peněženek v dopravních prostředcích a předprodejních kancelářích vydavatele, 
příjemců nebo osoby, která je smluvně oprávněna nabíjet tyto elektronické peněženky. Pro tyto 
platby a nabíjení se dále užívá pojem "operace". 

 
ČÁST DRUHÁ 

Obchodní podmínky vydavatele 
 

Článek III. 
Nezbytné náležitosti obchodních podmínek vydavatele 

l. Obchodní podmínky vydavatele podle § 17 zákona o platebním styku (dále jen „obchodní 
podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního 
prostředku. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v kanceláři vydavatele. 

2. Obchodní podmínky vydavatele odpovídají vzorovým obchodním podmínkám České národní 
banky vydaným ve Věstníku ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002. Hlavní odchylky 
jsou: 

a) místo názvu „elektronický peněžní prostředek“ se používá i označení „elektronická 
peněženka“ 



b) v článku II. je definován pojem „příjemce“ 

c) nepoužívá se osobní identifikační číslo (PIN) 

d) v článku IV. Změny obchodních podmínek a vypovězení smlouvy  

3. Obchodní podmínky jsou vydány písemnou formou v českém jazyce. Smlouva o vydání a 
užívání elektronického peněžního prostředku se řídí právním řádem České republiky. 

4. Popis elektronické peněženky 

a)  Z technického hlediska se jedná o bezkontaktní čipovou kartu (dále jen „karta“) typu 
MIFARE dodávanou společností Mikroelektronika, s. r. o., Vysoké Mýto, aktivovaná pro 
Okresní autobusovou dopravu Kolín,s.r.o. bezpečnostním klíčem, potištěná jednostranně při 
personifikaci bez magnetického proužku.  

b) Každá vydaná karta obsahuje elektronickou peněženku pro uchování elektronických peněz. 
Elektronická peněženka slouží k úhradě jízdného a dovozného, dalšími funkcemi karty může 
být i uchování předplatních produktů a slev souvisejících s přepravním systémem. 

5. Způsob užívání elektronické peněženky 

a) Základní operací je vydání nové karty vydavatelem. Tato transakce je předána 
do clearingového centra. Opačnou operací je zrušení karty, které je doprovázeno vložením 
karty na lokální seznam zakázaných karet. 

b) Další operací jsou manipulace s elektronickou peněženkou prováděné v předprodejních 
kancelářích vydavatele popřípadě příjemců. Zde může docházet k nabití i k úplnému vybití 
elektronické peněženky. Data o těchto operacích jsou přenášena do clearingového centra 
z důvodu zúčtování a kontroly zůstatku elektronické peněženky, tj. zda nedochází k dobíjení 
mimo systém.  

c) Maximální hodnota elektronických peněz uložených v elektronické peněžence na kartě 
pro úhradu jízdného a dovozného může činit Kč 1 000,--. 

d) Další operace s elektronickou peněženkou jsou prováděny v dopravních prostředcích. Držitel 
karty může z elektronické peněženky hradit jízdné a dovozné v pravidelné osobní dopravě a 
to v souladu s platným tarifem dopravce. Zde může opět docházet k nabití elektronické 
peněženky. Tyto operace jsou opět kontrolovány z důvodu jejich úplnosti za každé jednotlivé 
zařízení. 

e) Poslední řadou operací je vytváření lokálního seznamu zakázaných karet vydavatelem. 
Tento lokální seznam zakázaných karet je předán do clearingového centra, kde na jeho 
základě vzniká nový globální seznam pro všechny dopravce. Na seznam zakázaných karet se 
karta může dostat též na základě upozornění clearingového centra, které může odhalit 
“nepovolenou manipulaci” (např. neoprávněné dobití). Vydavatel na základě tohoto 
doporučení může, ale nemusí, přidat kartu na svůj lokální seznam zakázaných karet.  

f) K zakoupení karty je nutné předložit požadované doklady, zaplatit pořizovací cenu a vyplnit 
a podepsat Žádost/Smlouvu o vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků. 
Součástí  této žádosti/smlouvy jsou Zásady zpracování osobních údajů a poučení o právech 
subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet společnosti Okresní autobusová 
doprava Kolín. 

g) V případě ztráty, odcizení nebo z jiných důvodů je možné kartu zablokovat proti použití 
v kanceláři Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín pro 
kolínskou oblast a pro nymburskou oblast v dopravní kanceláři Okresní autobusové dopravy 
Kolín,s.r.o., v budově ČSAP, 288 02 Nymburk, Dopravní 1717.  Zablokování může žádat 
pouze držitel karty nebo jeho zákonný zástupce po vyplnění žádosti o zablokování a 
prokázání totožnosti. 



h) Reklamaci karty pro nefunkčnost uplatňuje držitel karty nebo jeho zákonný zástupce osobně 
na dispečinku Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín pro 
kolínskou oblast a pro nymburskou oblast v dopravní kanceláři Okresní autobusové dopravy 
Kolín,s.r.o. , v  budově ČSAP s.r.o., Dopravní 1717, Nymburk.  Postup při reklamaci karty se řídí  
zákonnými lhůtami dle § 771 občanského zákoníku.  

i) Nesouhlas s provedenou operací (reklamaci operace) může držitel uplatnit ihned při převzetí 
dokladu o dobití či vybití elektronické peněženky. Ve vozidlech však nejpozději do 5 minut 
od převzetí dokladu (možnost stornování operace). Pokud není ústní reklamace vyřízena 
na místě, může držitel uplatnit reklamaci v zákonné lhůtě dle § 771 občanského zákoníku 
osobně nebo písemně na adrese Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o., Polepská 867,    
280 52 Kolín pro kolínskou oblast a pro nymburskou oblast na adrese  Okresní autobusová 
doprava Kolín,s.r.o., Dopravní 1717, 288 02 Nymburk. 

j) Zpětná výměna - držitel karty může kdykoliv požádat o vrácení finančních prostředků 
uložených v elektronické peněžence. Zpětná výměna bude v případě fyzického předložení 
funkční karty provedena na počkání, v případě nefunkčnosti, ztráty, nebo odcizení karty, 
na které byly elektronické peníze uloženy, až při nejbližším pravidelném zúčtování všech 
plateb, nejpozději však ve lhůtě do 30 dní od podání žádosti. Hodnota zůstatku 
elektronických peněz je držiteli vyplacena hotově, vyplácí se vždy celý zůstatek, nelze 
vyplácet pouze část zůstatku. Minimální hodnota pro zpětnou výměnu není stanovena. Nutné 
náklady na provedení zpětné výměny činí  Kč 50,--. Zpětná výměna elektronických peněz je 
prováděna v kanceláři Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín 
pro kolínskou oblast, pro nymburskou oblast  v dopravní kanceláři Okresní autobusové 
dopravy Kolín,s.r.o., umístněné v budově ČSAP, 288 02 Nymburk, Dopravní 1717.  Držitel 
podává žádost o zpětnou výměnu písemně. 

Náhrada za nevyužité časové jízdenky (kupóny) se neposkytuje. 

k) Po uplynutí desetileté doby platnosti elektronické peněženky vydá vydavatel držiteli 
opakovaně elektronickou peněženku za cenu dle platného ceníku, vydavatel je povinen 
provést bez poplatku převod elektronických peněz z předložené funkční původní elektronické 
peněženky na elektronickou peněženku opakovaně vydávanou.  

l) K opakovanému vydání elektronické peněženky se neuzavírá nová smlouva, postačuje podpis 
Žádosti/Protokolu o předání a převzetí opakovaně vydaného elektronického peněžního 
prostředku vystaveného k původní smlouvě. Na protokolu bude vyznačen údaj o tom, 
že se jedná o opakovaný výdej.  

m) Typy cen, které držitel v souvislosti s manipulací s kartou hradí: 
• vydání karty         Kč  199,-- 
• vložení elektronických peněz do elektronické peněženky   Kč     0,-- 
• zablokování karty         Kč     0,-- 
• odblokování karty         Kč   50,-- 
• změna neanonymní karty na jiný typ neanonymní karty /např.ze žákovské 

na studentskou /                                                                                                  Kč   50,-- 
• změna anonymní karty na jiný anonymní typ /např.z anonymní skupinové   

na anonymní občanskou/                                                                                    Kč   50,-- 
• změna neanonymní karty na typ anonymní karty, nebo obráceně 

/příklad: z občanské na anonymní občanskou nebo z anonymní skupinové   
na seniorskou/                                                                                                    Kč  200,--  

• převod karty na jiného majitele                       Kč   50,-- 
• změna jména, příjmení                                                                                       Kč   50,-- 
• zjištění finančního zůstatku v elektronické peněžence na nefunkční, 

ztracené, nebo odcizené kartě (při zpětné výměně elektronických peněz, 



při opakovaném vydání karty, nebo při vypovězení smlouvy)              Kč    50,-- 
• ověření posledních 5 transakcí uskutečněných z elektronické peněženky         Kč   50,-- 
• minimální nabití karty                                                                                        Kč    50,-- 

 
• úhrada nákladů za poskytnutí informace jaké osobní údaje o klientovi jsou 

zpracovávány (viz § 12 zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)          Kč    500,- 
         ●   poplatek za opakovaný výdej karty typu bez čísla (žákovská, studentská,       
              seniorská) v případě, že nedojde k prokázání čísla karty „Dokladem o vydání  
              karty“                                                                                                                   Kč    500,- 

n) Další upřesnění vzájemných práv a povinností vydavatele a držitelů v souvislosti s používáním 
karet jsou uvedena v dokumentech Určené přepravní podmínky a Tarif, které jsou k dispozici 
v místech používání karty. 

 
Článek IV. 

Změny obchodních podmínek a vypovězení smlouvy 
1. Vydavatel může změnit obchodní podmínky za předpokladu, že o změně uvědomí držitele 

v místech používání karty. Po uplynutí jednoho měsíce se má za to, že tento držitel se změnou 
obchodních podmínek souhlasí, pokud během určené lhůty smlouvu nevypoví. 

2. Vypovězením smlouvy se rozumí zrušení evidence držitele karty v databázi pro evidenci 
čipových karet, vyplacení zůstatku elektronických peněz uložených v elektronické peněžence a 
zablokování karty proti použití v odbavovacím systému. Vypovězení smlouvy se podává 
písemně v kanceláři Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín pro 
kolínskou oblast, pro nymburskou oblast  v dopravní kanceláři Okresní autobusové dopravy 
Kolín,s.r.o., v budově ČSAP, 288 02 Nymburk, Dopravní 1717. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ 
Povinnosti a odpovědnost vydavatele a držitele 

 
Článek V. 

Povinnosti vydavatele 

l. Vydavatel v případě sporu s držitelem prokazuje, že operace, jíž se spor týká, nebyla ovlivněna 
technickou poruchou nebo jinou závadou. 

2. Vydavatel umožňuje, aby si držitel u řidiče autobusů vydavatele a příjemců nebo 
v předprodjeních kancelářích vydavatele ověřil zůstatek peněžní hodnoty uchovávané 
v elektronické peněžence. Ověření posledních pěti operací uskutečněných z elektronické 
peněženky je možné provést při nejbližším pravidelném zúčtování všech plateb na 
základě žádosti držitele podané písemně v kanceláři Okresní autobusová doprava 
Kolín,s.r.o., Polepská 867, 280 52 Kolín pro kolínskou oblast, pro nymburskou oblast  v 
dopravní kanceláři Okresní autobusové dopravy Kolín,s.r.o.,  v budově ČSAP, 288 02 
Nymburk, Dopravní 1717. 

 

Článek VI. 

Odpovědnost vydavatele 
1. Vydavatel nese odpovědnost za ztracenou část peněžní hodnoty uchovávané 

v elektronické peněžence a za chybné provedení operací držitele, pokud byly ztráta nebo 



chybné provedení operace způsobeny selháním prostředku, přístroje, terminálu či jiného 
zařízení a toto selhání nebylo způsobeno držitelem vědomě nebo jeho jednáním v rozporu 
s článkem III., odst. 5 a článkem VII. Obchodních podmínek. 

 

 

 

Článek VII. 

Povinnosti držitele 
Držitel : 

l. Užívá elektronickou peněženku v souladu s Obchodními podmínkami, zejména dodržuje 
všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti elektronické peněženky a prostředků, které 
umožňují její užívání. 

2. Odpovídá za provedení neoprávněných pokusů o zneužití elektronické peněženky - např. dobití 
na zneužitém strojku. 

3. Ztrátu nebo odcizení karty neprodleně po zjištění ohlásí vydavateli. 

4. Protože elektronická peněženka je v zásadě přenosná, držitel odpovídá za její zneužití, 
či za porušení povinnosti dle bodů l., 2., 3. i jinými osobami; této odpovědnosti se zprostí 10 dní 
po ohlášení ztráty nebo odcizení elektronické peněženky. 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

 
Článek VIII. 
Řešení sporů 

l. Jestliže držitel v souladu s obchodními podmínkami reklamoval chybnou operaci nebo se 
domáhal u vydavatele jiné nápravy neúspěšně, má právo se obrátit na finančního arbitra, který 
rozhoduje spory mezi vydavatelem a držiteli při vydávání a užívání elektronických peněžních 
prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi. 

2. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Washingtonova 25, 110 00 Praha l. 
        
 
                                                                                                                      V Kolíně 2.1.2011 
  


