
Uživatel ze svého hlavního účtu může zřídit, spravovat a plně ovládat závislý účet 
např. pro doprovod dítěte do 3 let, pro své děti či příbuzné. To znamená, že lze v 
těchto účtech pořizovat či vracet šalinkarty a bude mít o nich přehled, aniž by tyto 
závislé osoby mohly manipulovat s účtem. 



Pro založení závislého účtu je zapotřebí po přihlášení do Vašeho účtu na portálu 
BrnoID zvolit záložku „Závislé účty“



Kliknete na zelené tlačítko „Nový závislý účet“



Nyní se před Vámi zobrazí pole, které vám umožní tento účet pojmenovat (pro přehlednost). Zvolíte jméno účtu a 
kliknete na zelené tlačítko „vytvořit“



Nyní máte vytvořený závislý účet. Tento účet má vygenerovanou virtuální emailovou adresu, veškeré
informace (potvrzení, upozornění atd.) jsou automaticky přeposílány na emailovou adresu hlavního
účtu. Pomocí modré šipky přejdete do závislého účtu.



Dalším krokem je povinnost vyplnit osobní údaje závislé osoby (jméno + příjmení + datum
narození + trvalé bydliště) a nahrát její fotografii. U dětí do 3 let není třeba nahrávat fotografii,
doplní se automaticky místo ní piktogram.
Osobní údaje je nutné ověřit v předepsané době, ať už žádostí o online ověření (v sekci "Můj
účet" za pomoci tlačítka "Odeslat podklady k online ověření" ), nebo osobně na předprodejích
JD DPMB. Dokladem k ověření totožnosti je u dětí do 15 let rodný list, u ostatních OP.



Ověřením účtu dítěte mladšího 3 let získá tento účet automaticky příslušnou slevovou kategorii a lze 
přistoupit k navolení jízdenky. V modulu "MHD" v sekci "Koupit IDS JMK jízdenku" si vyberete 
"Nepřenosné jízdenky". Nejprve je však třeba do účtu přidat nosič jízdenky (bezkontaktní platební kartu 
ve fyzické či virtuální podobě). Následně si vyberete kategorii "Dítě do 3 let",  pak výběr šalinkarta na 
zóny 100+101 za 0 Kč (případně celokrajskou roční šalinkartu za 2400 Kč). Zvolíte datum počátku 
platnosti. V případě jízdenky za 0 Kč se vám objeví tlačítko "Vytvořit jízdenku zdarma". Jeho použitím se 
jízdenka okamžitě vytvoří, její "platnost do" se automaticky nastaví do 3 let dítěte a lze ji ihned využívat.

Příklad Doprovod "Dítěte do 3 let"



Vrátit zpět ze závislého účtu se můžete kdykoliv šipkou zobrazovanou na horní liště vedle vypsaného názvu 
a emailu závislého účtu, ve kterém se nacházíte.


