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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 – viz www.alive.cz 
● Pro studenty kombinované 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

Kupóny stvrzují platnost průkazu v daném  
akademickém roce. Fakultní kupón vám 

vydá studijní oddělení.

Měli byste vědět:
● Bez fakultního kupónu je průkaz studenta UK neplatný. 

● Fakultní kupón neslouží k prodloužení platnosti licence 
ISIC, tu je třeba si každoročně prodlužovat ve výdejním 
centru průkazů UK (230 Kč).

● Když průkaz nebo kupón 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 zapsa-
ným do studia v  akademickém roce 2019/2020 platí do 
31. 12. 2020. Od září 2020 si budete moci platnost průka-
zu UK-ISIC/UK-ALIVE prodloužit na další rok. Prodlouže-
ní platnosti průkazu UK-ISIC/UK-ALIVE provádějí výdejní 
centra průkazů. 

Vyberte si typ průkazu K čemu slouží fakultní kupóny? 

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 budete moci chodit do menz UK, 

využívat kopírovací služby a služby univerzitních knihoven.
● Jako slevová karta v univerzitním obchodě, v knihkupectví 

Karolinum nebo např. v kavárně U Rotlevů v Praze.
● V případě průkazu s licencí ISIC jako karta pro uplatnění slev.

Průkaz si vyzvedněte osobně na studijním oddělení Lékařské 
fakulty v Plzni.


