
Směrnice k ldentifikačním prťrkazŮm

na Vysoké škole obchodní v Praze, o.p.s.

l. ldentifikaění prrikaz

1. Všem zaměstnanc m a student m Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.S.
(dále jen VŠo) jsou vydávány identifikační prŮkazy podle s57 zákona
111t1998 Sb', o Vysok ch školách. Úěelem vydávání karty je prokazování
p íslušnosti studentťr k VŠo. Karty stouŽí k p ístupu do prostor VŠo a p i

poskytován í dalších sIuŽeb. Prťrkaz slouŽí také jako karta do knihovny
školy.

2. ldentifikační prťrkaz má podobu plastové karty, obsahuje bezdotykov1i ěip,
kteni slouŽí k elektronické identifikaci. Karta obsahuje označení typu karty,
název školy, fotografii studentalzaměstnance, p íjmení, jméno, datum
narození, udaje o platnosti karty a číslo karty.

3' Vysoká škola obchodní vydává tyto typy studentsk ch karet:

a. Prrjkaz studenta lSlG - vystavuje se studentťrm prezenční formy
studia akreditovan1ich studijních program . Typ karty není vázán na
věk studenta, ale některé poskytované slevy mohou byt vázány na
věk studenta. Studentské lSlC prťrkazy vydané mimo VŠo nejsou
platn m identifikačním prťrkazem Vysoké školy obchodní.

b. Pr kaz studenta ALIVE - vystavuje Se studentťrm kombinované
formy studia akreditovan ch studijních programťr. Typ karty není
vázán na věk studenta.

c. Pr kaz pedagoga lTlC
d. Prrikaz zaměstnance ALIVE

4. Studentská karta je pro studenta vysoké školy obchodní v Praze povinná.



Il. Vystavení studentské karty

1. P i zápisu do 1'ročníku je student vyfocen Ve škole.
2. Student mťrŽe doručit svou prťrkazovou fotografii na studijní oddělení osobně.

Fotografie musí obsahovat osobní Údaje studenta (p íjmení, jméno, datum
narozen í).

3. Fotografii mťrŽe student poslat elektronickou poštou na studijní oddělení
naskenovanou ve formátu JPG.

4. Po uhrazení částky za vystavení karty si student p evezme kartu v knihovně
školy.

Ill. Platnost studentské karty

1. Platnost pr kazu !slc a AL|VE je od záí do konce následujícího roku
2. Licence Se prodluŽuje na jeden kalendá ní rok revalidační holografickou

známkou'

lV. Prodlužování platnosti studentské karty

1. Student mťrŽe poŽádat o prodlouŽení licence formou holografické známky na
následující rok.

2. o prodlouŽení licence poŽádá kaŽdy student prost ednictvím e- prťrzkumu V
UlS, nejpozději do 1S.května.

3. Pri neprodlouŽení licence z stávají v platnosti sluŽby studentské karty
v prostorách školy (vstup do budovy školy, identifikace studenta apod.),
student však nemťrŽe vyuŽívat sluŽby, které se vztahují na kartu mimo školu.

4. Holografická známka bude studentovi nalepena p ímo na kartu. Aby mohla b t
holografická známka na kartu nalepena, musí mít student tuto známku
zaplacenou v UlS. Podmínkou vydání známky je, Že bude k 1. ríjnu

studentem. Známka je nep enosná, je moŽné ji nalepit pouze na p íslušnou
studentskou kartu.

V. Reklamace nebo ztráta studentské karty

1. P i změně jména nebo p íjmení je t eba poŽádat prost ednictvím E_Žádostí
v UlS o vydání nové karty. Pťrvodní kartu je student povinen odevzdat na
studijní oddělení, které kartu vy adí z databáze.

2. Pri reklamaci zpťrsobené závadnou kartou, bude studentovi zdarma vydána
karta nová. Závadnou kartu je t eba odevzdat na studijní oddělení, které kartu
znehodnotí.



V p ípadě poškození karty studentem, je pot eba tuto skutečnost oznámit
studijnímu oddělení. Studentovi bude za poplatek vystavena karta nová.
Poškozenou kartu je t eba odevzdat na studijní oddělení, které kartu
zn ehod notí.

V prípadé ztráty karty je pot eba nahlásit tuto skutečnost na studijní oddělení.
Ztracená karta je deaktivována v UlS a studentovi je vystavena za poplatek
karta nová.
V p ípadě odcizení karty je treba nah|ásit tuto skutečnost na studijní oddělení.
odcizená karta je deaktivována v UlS a studentovi je vystavena karta nová.
V p ípadě, Že student doloŽí protokol z Policie ČR, Ve kterém je uvedena
ztráta studentské karty je vystavení nové karty zdarma.

Vl. Geník za vystavení studentské karty

. lslC karta včetně licence ..200 Kč

. AL|VE karta včetně licence ... ..200 Kč

. ProdlouŽení platnosti karty (lslc, ALIVE) ... ..200 Kč

. Vystavení nové karty p i reklamaci (lslc' ALIVE) 200 Kč

. Vystavení nové karty p i ztrátě (lslc, ALIVE) ......200 Kč

Závěreě,ná ustanovení

VŠo má právo vydat naízení a směrnice, kteryimi konkretizuje či up esní
ustanovení této směrnice.
Stanovení cen za studentské karty je v kompetenci editele VŠo.
Tato směrnice nab vá platnosti dnem zve ejnění

Mgr. Jan Kohout

statutární editel VŠo
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