
Od 1.1.2021 pro kategorii student 18-26 let přistupujeme z důvodu zjednodušení procesu pořizování předplatních 

nepřenosných jízdenek k výdeji jízdenek pouze v elektronické formě. 
 
Po datu 1.1.2021 budou papírové předplatní jízdenky vydané před 1.1.2021 sice platit, nové průkazky ani kupóny 
se však již nebudou vydávat. 
 

Upozornění: 



Jako první krok přejděte na stránku www.brnoid.cz a klikněte na tlačítko Registrovat 



V záložce registrace vyplňte do příslušných polí emailovou adresu, zvolte si heslo a vše potvrďte tlačítkem REGISTROVAT  



Po registraci je třeba vyplnit osobní údaje – jméno, 
příjmení, datum narození, nahrát barevnou průkazovou 
fotografii a vyplnit adresu trvalého bydliště (u zahraničních 
studentů, vyjma studentů ze Slovenska, je třeba vyplnit 
adresu pobytu v Brně). 
Údaje je pak třeba uložit příslušným tlačítkem. Před 
uložením je nutné akceptovat seznámení se zpracováním 
osobních údajů. 



Po vyplnění osobních údajů je třeba je ověřit. Toho se docílí tím, že naskenujete svůj osobní doklad (čeští a 
slovenští studenti naskenují OP, zahraniční studenti mohou naskenovat PAS, PKP, atp.), 
Nahrajete jej pomocí tlačítek Vybrat soubor a nahrání potvrdíte tlačítkem Odeslat podklady pro online ověření. 



Pokud nechcete využít funkci ověření online, můžete se vydat na některý z předprodejů DPMB a 
nechat si své údaje ověřit pomocí svého osobního dokladu přímo na místě. 



Jakmile bude účet ověřen (viz. status FULL v horní části obrazovky), zpřístupní se ověření statusu 
studenta online. Do této možnosti přejdete tlačítkem Ověřit status studenta. 



V možnosti ověření statusu studenta vyberte školu, na 
níž studujete, vyplníte své studentské číslo a odešlete 
žádost tlačítkem Odeslat žádost. Tento postup lze 
dodržet pouze u VUT, Mendelu, VŠ Obchodní a hotelové 
a u VSA. 
Studenti MUNI, nebo JAMU musí podstoupit ještě jeden 
dodatečný krok, a to je potvrzení sdílení osobních údajů 
ve školním systému. K tomuto potvrzení se dostanete 
tlačítkem Přejít do IS MUNI/JAMU k udělení potřebného 
souhlasu. 



Pokud nestudujete na žádné z nabízených škol, je nutné provést online ověření pomocí karty ISIC. 
Do kolonky Zadejte číslo karty ISIC vypište celé číslo vaší ISIC karty včetně počátečního a konečného písmena.  
Následně zvolte v kolonce Škola možnost jiná škola a u možnosti Nahrajte fotku/sken průkazu ISIC vyberte tlačítko Vybrat 
soubor a nahrajte do systému sken přední strany své ISIC karty. 



Po ověření statusu studenta přejdete k nákupu šalinkarty pomocí tlačítka Koupit IDS JMK jízdenku 
a zde si zvolíte nákup Nepřenosné jízdenky. 



Dalším krokem je zadání nosiče šalinkarty. Nosičem může být jakákoli bezkontaktní platební karta, která je 
vystavena buď asociací VISA, nebo Mastercard. Toto zadání se umožní stisknutím tlačítka Přidat nový nosič. 
Přidávaná karta nesmí být expirovaná a nesmí expirovat v měsíci, kdy je přidávána. 
Jakmile je nosič přidán, můžete přejít k samotnému navolení zakupované jízdenky tlačítkem Vybrat nosič. 
Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete využívat svou platební kartu, dají se na předprodejích DPMB pořídit i 
anonymní karty, které budou plnit pouze funkci nosiče. 



U šalinkarty si navolíte studentskou slevovou kategorii, dobu platnost jízdenky (měsíc/čtvrtletí/rok) a 
datum počátku platnosti. První dva výběry potvrzujete tlačítky Vybrat a po zvolení data počátku platnosti 
vložíte jízdenku do košíku. Následně přejdete k úhradě samotné. 



Po zvolení jízdenky a přechodu do košíku máte k dispozici rekapitulaci zakupované jízdenky. 
Pokud vše souhlasí, můžete přejít k samotné úhradě a to výběrem metody platby. Placení samotné v eshopu BrnoID 
zprostředkovává platební brána GoPay, tudíž k placení stačí stisknout tlačítko GoPay Platit online. 
Po zvolení metody placení je ještě třeba samotné placení potvrdit tlačítkem Potvrzuji placení a následně jste 
přesměrováni do platební brány. 



V platební bráně si zvolíte, zda-li chcete platit svou platební 
kartou, nebo chcete k placení využít internetové bankovnictví 
některé z vybraných bank. 
Po zvolení metody provedete úhradu a po dokončení procesu 
nákupu jste přesměrováni zpět do eshopu. 



Samotná jízdenka je pak k zobrazení v sekci Moje jízdenky. 


