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Informace o průkazu studenta Univerzity Hradec Králové 

Podle zákona č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách) v platném znění (§ 57) je jedním z dokladů o studiu 
průkaz studenta. Každý student Univerzity Hradec Králové (dále jen UHK) je povinen mít platný průkaz 
studenta ve formě čipové identifikační karty (dále jen ID karta). Používání ID karty se řídí Rektorským 
výnosem č. 6/2014 v platném znění (najdete jej na úřední desce UHK). 
 
Jako student UHK můžete mít pouze jednu ID kartu (bez ohledu na to, do kolika studií jste byl/a přijat/a). 
Pokud již nějakou ID kartu máte z předchozího studia na UHK, tak si ji můžete za určitých podmínek 
ponechat a nemusíte si žádat o novou – viz níže. 
 

Typy ID karet  
ID karty vystavuje UHK ve dvou provedeních: 
  
1. Průkaz studenta UHK s licencí ISIC (International Student Identity Card – dále jen ISIC)  

− jde o kombinaci dvou průkazů: průkaz studenta UHK + mezinárodní průkaz studenta ISIC; 

− o ISIC kartu mohou zažádat pouze studenti prezenční formy studia (bez věkového omezení); 

− ISIC kartu vydává UHK ve spolupráci s GTS ALIVE, s.r.o. a je aktivována i pro rozšířenou nabídku 
služeb mimo UHK – veškeré informace o slevách a pravidla pro jejich využití naleznete na 
http://www.isic.cz; 

− vystavení ISIC karty je zpoplatněno částkou 300 Kč; 

− doba platnosti ISIC karty je při vystavení uvedena přímo na kartě a platnost licence ISIC se prodlužuje 
až následující rok zakoupením revalidační známky v Centru služeb UHK. 

 
2. Průkaz studenta UHK 

− je určen všem studentům UHK prezenční, a hlavně kombinované formy studia, vydává jej UHK; 

− vystavení Průkazu studenta UHK je zpoplatněno částkou 150 Kč; 

− doba platnosti průkazu studenta UHK je při vystavení uvedena přímo na kartě a platnost karty se 
prodlužuje až následující rok zakoupením revalidační známky v Centru služeb UHK. 

 

Využití obou typů ID karet v rámci UHK 
ID karta slouží k identifikaci studenta a jeho příslušnosti k UHK a umožňuje plnohodnotnou účast 
na univerzitním životě. Slouží především: 

− k identifikaci studenta (např. při zkouškách); 

− ke vstupu do budov (včetně vysokoškolských kolejí) a učeben univerzity; 

− ke vstupu do knihovny UHK a bezplatného zapůjčování knih; 

− k vjezdu na centrální parkoviště UHK; 

− k tisku a kopírování na kopírovacích strojích v budovách UHK a v knihovně UHK; 

− k platbě v menzách atd. 
Navíc nabízí i další možnosti použití mimo univerzitu, např. ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 
 

Využití ISIC karty mimo UHK 
ISIC kartu je možné využít i mimo univerzitu k uplatnění studentských slev na více než 2200 místech v ČR 
a na více než 130000 místech po celém světě: 

− při nákupech (v kamenných obchodech i e-shopech), stravování, vzdělávání, ubytování; 

− při cestování – autobusové a vlakové jízdenky, letenky; 

− při návštěvách kulturních památek, kin, divadel, festivalů, lyžařských středisek apod.; 

− při sjednání cestovního pojištění a připojištění na sporty atd.  
Více informací naleznete na http://www.isic.cz  
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Žádost o ID kartu 
 

Oba typy ID karet se vystavují na základě podané a řádně vyplněné žádosti o vydání průkazu studenta UHK 
a zaplacení příslušné částky za ID kartu na účet UHK. 
Studenti přijatí na: 

− prezenční studium si mohou vybrat a zažádat o ISIC kartu nebo Průkaz studenta UHK; 

− kombinované studium si zažádají o Průkaz studenta UHK. 
 

Navazující studium, přerušené studium či přechod na jiný obor 
Pokud pokračujete v navazujícím studiu, měli jste přerušené studium nebo přecházíte-li na jiný obor apod. 
a máte již ID kartu studenta UHK vystavenou, lze si ponechat tuto stávající ID kartu a není nutné žádat 
o novou. Je však nutné si v Centru služeb UHK (budova A) zakoupit po zápisu do studia revalidační známku 
na aktuální akademický rok (nejdříve však od 1. 8. 2019). 
Požadujete-li změnu ID karty na jiný typ, například při přechodu z prezenčního studia na kombinované 
studium či naopak, z CŽV na kombinované studium apod., je nutné podat novou žádost o ID kartu a uhradit 
příslušný poplatek dle platného ceníku. Původní karta bude při vložení nové žádosti o ID kartu automaticky 
zablokována.  
 

Jak podat žádost o ID kartu? 
Žádost můžete podat pohodlně elektronicky. Veškeré informace Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu 
uvedenou v žádosti o studium na konci června (nejpozději do 30. 6.). 
Tyto informace naleznete také na webových stránkách Centra služeb UHK: 

https://www.uhk.cz/csuhk 
 

UPOZORNĚNÍ 
Vaše žádost bude akceptována až po obdržení platby za ID kartu. Věnujte proto zvýšenou pozornost při 
zadávání platby, zejména správného vyplnění čísla účtu UHK, variabilního a specifického symbolu, bez 
něhož Vaši platbu nebude možné vyhledat. 
 

Cena ID karty 
• ISIC karta  300 Kč 

• Průkaz studenta UHK 150 Kč 
 
Úhradu požadované částky za ID kartu lze provést převodem z účtu na účet UHK u České spořitelny, a.s. 

• číslo účtu:   2733582  kód banky: 0800  

• variabilní symbol:  0966000119  

• specifický symbol:  vaše celé rodné číslo (bez lomítka – např. 9452139876) 
 

Uzávěrka odeslání žádostí pro vydání ID karty studenta je 31. července 2019 
Netýká se studentů přijatých po tomto datu.  

Při pozdějším odeslání Vám ID kartu také zhotovíme, avšak nemůžeme zaručit, že bude hotova do začátku semestru. 

 
Novou ID kartu studenta je možné si vyzvednout v Centru služeb UHK až po zápisu do studia, nejdříve však 
od 19. 8. 2019 
 
Centrum služeb UHK – Centrum informačních technologií 
Mgr. Drahomíra Jeništová 
Objekt společné výuky, budova A, číslo dveří 1190, Hradecká 1227 
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