
Nová mobilní aplikace MobilOK_new 

O APLIKACI 

• Od 27. ledna 2023 budou mít cestující možnost stáhnout a využívat novou mobilní aplikaci 
MobilOK_new. 

• Tato nová aplikace bude sloužit pro nákup časových jízdenek IDSOK a nově i pro nákup 
jednotlivých jízdenek IDSOK. 

• Obě aplikace budou fungovat nějaký čas souběžně. Cestující se tedy budou prokazovat 
jízdenkami v nové mobilní aplikaci i ve staré mobilní aplikaci. 

• Zveřejněním nové mobilní aplikace MobilOK_new se ukončí možnost stažení a instalace staré 
mobilní aplikace MobilOK. 

 

JAK TO FUNGUJE 

• Cestující může aplikaci využít s registrací, nebo bez registrace. 

o Bez registrace: cestujícímu je umožněno koupit pouze jednotlivé jízdenky v tarifu 

Občanské jízdné. 

o S registrací: cestující může využívat kromě jednotlivých jízdenek i všechny časové 
jízdenky v tarifu, na který má cestující nárok (Občanské jízdné, Zlevněné jízdné). 
 

• Nově aplikace umožňuje uživateli koupit jízdenku i pro zavazadlo, kolo a psa. Jízdenky se 
odbavují postupně. 

• Cestující má možnost kdykoli přesunout obsah staré mobilní aplikace na novou bez návštěvy 
kontaktního místa. Postup je stejný, jako když nyní přesouvá jízdenku z jednoho mobilního 
telefonu na druhý, nebo z bankovní karty na mobilní aplikaci. 

• Nová mobilní aplikace obsahuje i spoustu dalších funkcí nesouvisejících s odbavováním.  
o Např.: vyhledávání spojení, odjezdy z vybrané zastávky, kontaktní místa, jedoucí 

spoje, zobrazení spoje na mapě, historie jízdenek, zobrazení a tisk daňového dokladu, 
vrácení nevyužité části časové jízdenky a některé další. 

 

ODBAVENÍ V DOPRAVNÍM PROSTŘEDKU 

Jednotlivé jízdenky: na odbavovacím zařízení se zobrazí pouze informace o platnosti jízdenky (bez 

fotografie držitele). Jednotlivé jízdenky jsou po nákupu neaktivní a cestující je aktivuje před nástupem 
do dopravního prostředku. Jízdenka je platná 60 s po aktivaci. 

Časové jízdenky: odbavení proběhne stejně jako ve stávající aplikaci (zobrazí se fotografie a 
informace o platnosti jízdenky). 

Stávající aplikace má ve spodní části jízdenky barevný dynamický proužek pro kontrolu v případě 
nefunkčnosti odbavovacího zařízení. Nová aplikace má v horní části ukazatel času a ve spodní části 
proužek s časem do konce platnosti jízdenky – oba časy jsou dynamické a při kontrole se mění. 

 

 

 



NÁHLEDY 

           

MobilOK (současná aplikace)            MobilOK_new (nová aplikace) 

 

Způsob odbavení jízdenek z nové aplikace je stejný jako odbavení jízdenek ze staré aplikace. 

                                 

Seznam jízdenek                        Aktivovaná jízdenka před platností                 Časová jízdenka před platností 

 

 

 


