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Průkaz vám vystavíme na počkání v jednom 
z našich výdejních center. S sebou si prosím 

vezměte průkaz totožnosti.  
Fotografii pořídíme na místě.

Jak získat průkaz?

Informace včetně 
otevírací doby:

Adresa
Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,  
Hradec Králové (bývalá druhá vrátnice)

Průkaz si můžete vyzvednout  
i ve výdejních centrech v Praze.

Hesla
Při výdeji studentského průkazu nebo 
průkazu ISIC/ALIVE Univerzity Karlovy 
obdržíte heslo do informačních systémů  
UK (Studijní informační systém aj.). Toto 
heslo si musíte do 5 dnů změnit (viz QR  
kód). Poté je považováno za ověřené 
a umožní vám přístup do informačních 
 systémů UK. Všichni, kteří si ze závaž
ných důvodů nemohou vyzvednout heslo 
osobně nebo je zapomněli, mohou využít 
 online poradnu. 

Online poradna:

Více informací:

Změna hesla:



Měli byste vědět:

● Licence ISIC/ALIVE je třeba si každoročně prodlužovat 
ve výdejním centru průkazů UK (230 Kč).

● Když průkaz ztratíte nebo poškodíte, vydání duplikátu je 
zpoplatněno. Pokud dojde ke změně údajů (např. změna 
jména po svatbě), je vydání nového průkazu zdarma.

Mějte na paměti:

Průkaz UK s  licencí ISIC/ALIVE vydaný studentům za
psaným do studia v akademickém roce 2021/2022 
platí do 31. 12. 2022. Od září 2022 si budete moci plat
nost průkazu UKISIC/UKALIVE prodloužit na další rok. 
Prodlou žení platnosti průkazu UKISIC/UKALIVE pro
vádějí výdejní centra průkazů. 

Každý student či studentka Univerzity 
Karlovy musí mít svůj průkaz, který má 

podobu bezkontaktní čipové karty.

Průkaz vám bude sloužit jako praktický 
pomocník v univerzitním životě.  

Jak průkaz funguje?

● Jako vstupní karta do budov UK, včetně kolejí. 
● Jako nabíjecí karta, díky níž se budete moci stravovat v menzách 

UK, využívat kopírovací služby a služby univerzitních knihoven.
● V případě průkazu s licencí ISIC jako karta pro uplatnění slev.

Průkaz si musíte vyzvednout osobně v některém z výdejních 
center průkazů.

Průkaz studenta UK spojený s mezinárodním 
průkazem ISIC („UK-ISIC“)

● 230 Kč/rok ● Možnost využívat slevy – viz www.isic.cz 
● Pro studenty prezenční formy studia

Průkaz studenta UK spojený s mezinárodním 
průkazem ALIVE („UK-ALIVE“)

● 230 Kč/rok ● Možnost využívat slevy – více informací 
na www.isic.cz/prukazy/prukazalive ● Pro studenty kom
binované nebo distanční formy studia
Vystavení a platnost průkazu studenta s licencí ISIC/ALIVE je podmíněno souhlasem 
se zpracováním osobních údajů a poskytnutím těchto údajů firmě GTS ALIVE s.r.o.

Standardní průkaz studenta UK  
bez ISIC/ALIVE licence

● Zdarma ● Pro studenty prezenční, kombinované či dis
tanční formy studia

Vyberte si typ průkazu 


