
 

 

Odbavení jízdních dokladů IDSOK prostřednictvím mobilní 
aplikace MobilOK  
Od 1. ledna přichází do provozu nová mobilní aplikace MobilOK.  

Mobilní aplikace MobilOK slouží pro samoobslužné odbavení v systému IDSOK prostřednictvím mobilního 
telefonu nebo tabletu cestujícího. Cestujícím v systému IDSOK umožňuje používat mobilní telefon jako nosič 
jízdenek, které si cestující zakoupil v e-shopu IDSOK. V eshopu IDSOK lze nyní zakoupit pouze dlouhodobé časové 
jízdenky. 

Aplikace MobilOK podporuje dva způsoby odbavení:  

A)  VIZUÁLNÍ ODBAVENÍ  

Obsluha odbavovacího zařízení (řidič, průvodčí, revizor) porovná pohyblivý barevný proužek na displeji 
mobilního telefonu s referenčním proužkem na displeji odbavovacího zařízení. Pokud se barvy a znaky shodují a 
proužek na mobilním telefonu cestujícího se pohybuje, považuje se jízdenka za platnou, tj. dojde k odbavení na 
základě údajů zobrazených na displeji telefonu.  

 

B) NAČTENÍ QR KÓDU (v autobusech VLD zatím není funkční) 

Cestující přiloží mobilní telefon se zobrazeným cyklickým QR kódem ke čtečce čárových kódů odbavovacího 
zařízení, a to načte QR kód zobrazený na displeji. QR kód je opatřen časovým razítkem, které je v okamžiku 
odbavení ověřeno. Při odbavení QR kódem odbavovací zařízení zobrazí fotografii cestujícího a všechny aktuálně 
platné jízdní doklady.  

Obsluha má vždy povinnost ověřit fotografii cestujícího zobrazenou na displeji! Pokud se zobrazená fotografie 
neshoduje se vzhledem cestujícího, je jízdenka považována za neplatnou.   

Poznámka 

Mobilní aplikace MobilOK funguje i off-line, vyžaduje však pravidelnou komunikaci se serverem (tzv. 
synchronizaci). Pokud není synchronizace provedena po dobu delší, než stanovený limit (v řádu hodin až dnů), 
neumožní aplikace zobrazit detail jízdenky a provést odbavení. Pokud je stanovený časový limit synchronizace 
překročen, jsou údaje „datum a čas poslední komunikace se serverem“ na přehledu jízdenek zvýrazněny 
červenou barvou.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzor detailu jízdenky v mobilní aplikaci MobilOK (mobilní telefon, tablet) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příklady zobrazení časových jízdenek na konkrétního držitele v aplikaci MobilOK 

   
 
Příklady výsledku odbavení jízdenek načtením QR kódu na odbavovacím zařízení 



 

 

Příklad vizuálního odbavení - kontrola jízdenek pomocí kontrolního obrazce 

Pokud nelze z jakéhokoli důvodu zkontrolovat jízdenky pomocí QR kódu, lze náhradním způsobem provést 
kontrolu pomocí kontrolního obrazce. 

Na odbavovacím zařízení se musí nejprve vyvolat zobrazení barevného dynamického prvku - kontrolního obrazce 
IDSOK. Pokud alespoň jeden z prvků kontrolního obrazce souhlasí s obrazcem zobrazeným na displeji mobilního 
telefonu pod 2D kódem a proužek na mobilním telefonu cestujícího se pohybuje, lze považovat jízdenku za 
platnou. 

Obrazec na displeji mobilního 
telefonu 

Obrazec na displeji 
odbavovacího zařízení 

 

 

Příklad vyhodnocení neplatných jízdenek  

Časově neplatná jízdenka Kupón, který ještě není na whitelistu IDSOK 

 

 

 

 

Pokud dojde k chybě zpracování čárového kódu (obrázek vpravo), je pravděpodobně whitelist IDSOK 
v odbavovacím zařízení zastaralý a je potřeba jej aktualizovat. Je třeba manuálně vyvolat online komunikaci 
odbavovacího zařízení tak, aby došlo ke stažení aktualizovaného whitelistu dokladů IDSOK a opakovat proces 
odbavení.  



 

 

Ochranné prvky 
- Pohyblivý barevný proužek měnící se v čase 
- Měnící se znaky v barevném proužku 
- QR kód je možné proklikem přepínat 
- Platnost jízdenky 
- Zónová platnost jízdenky 
- Fotografie na jízdence se musí shodovat s podobou cestujícího 
 
V případě poškození mobilního telefonu či tabletu, kdy nelze jednoznačně identifikovat jeho držitele, lze jízdní 
doklad považovat za neplatný. 
 
Pokyn: Nevyžadovat od cestujícího vydání mobilního telefonu z ruky 
 


