VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 580/3,
160 00 PRAHA 6 – DEJVICE

Č.j. 0014-01/22/81931/Ko

Podmínky pro vydávání a používání
identifikačních karet na ČVUT
Účel a rozsah působnosti
1) Tyto podmínky upravují životní cyklus identifikačních karet na Českém vysokém učení technickém
v Praze (dále jen „ČVUT“), zejména tedy jejich vydávání, prodlužování platnosti, evidenci a užívání.
Pokyn se týká všech osob, které mají na ČVUT pracovní, studijní nebo partnerský vztah.

Identifikační karty
1) Identifikační karta (dále jen „karta“) je souhrnný název pro technologické a vizuální zařízení, které
slouží k identifikaci držitele karty a/nebo úkonů, které daná osoba s kartou provedla.
2) Vydávání, prodlužování platnosti, registraci a evidenci karet zajišťuje Výpočetní a informační
centrum ČVUT (dále jen „VIC“) na k tomu účelu zřízeném pracovišti (dále jen „kartové centrum“).
3) ČVUT vydává, prodlužuje, registruje a eviduje tyto typy karet:
a) osobní karty:
i) Spojený průkaz studenta ČVUT a mezinárodního identifikačního průkazu studenta ISIC
(dále jen „průkaz studenta ČVUT+ISIC“),
ii) Průkaz studenta ČVUT,
iii) Osobní průkaz ČVUT,
iv) Osobní klíčenka ČVUT,
v) Registrovaný průkaz ČVUT,
b) přenosné karty:
i) Přenosný průkaz ČVUT,
ii) Přenosná klíčenka ČVUT.
4) Jednotlivé typy karet mají formu plastové karty nebo klíčenky, která obsahuje vybrané technologické
prvky umožňující vizuální a/nebo elektronickou identifikaci držitele karet. Z důvodu změn požadavků
na využití karet a technologických změn jsou jednotlivé karty vydávány postupně v nových
modelech. Původní staré modely zůstávají v oběhu do skončení jejich platnosti nebo do ukončení
technologické výměny. Vzory jednotlivých typů karet, aktuálně i historicky vydávaných modelů, které
jsou dosud v oběhu, a jejich technologické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1.

Nárok na vydání (registraci) karty a prodloužení její
platnosti
1) Žadatel o vydání karty nebo držitel karty žádající o prodloužení karty musí v den vydání karty nebo
v den prodloužení platnosti karty nebo v den registrace karty splňovat tyto podmínky:
a) Průkaz studenta ČVUT+ISIC – být studentem akreditovaného studia ČVUT v prezenční nebo
krátkodobé formě, nemít přerušené studium a být zapsán do příslušného akademického roku.
i) Průkaz se vydává společně s licencí ČVUT+ISIC, která je zpoplatněna dle sazebníku VIC.
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Platnost licence ČVUT+ISIC pro příslušný akademický rok je od 1.9. roku, kdy začíná
příslušný akademický rok, do 31.12. roku, kdy končí příslušný akademický rok.
iii) Vydání licence ČVUT+ISIC nebo její prodloužení pro příslušný akademický rok se provádí
od 1.9. roku, kdy začíná příslušný akademický rok, do 31.8. roku, kdy končí příslušný
akademický rok.
iv) Průkaz lze prodloužit také pouze licencí ČVUT pro příslušný akademický rok za splnění
podmínek pro průkaz studenta ČVUT viz níže. Toto prodloužení se provádí od 1.9. roku,
kdy začíná příslušný akademický rok do 31.8. roku, kdy končí příslušný akademický rok
a na průkaz se dále nahlíží jako na průkaz studenta ČVUT.
b) Průkaz studenta ČVUT – být studentem akreditovaného studia ČVUT, nemít přerušené
studium a být zapsán do příslušného akademického roku.
i) Průkaz se vydává společně s licencí ČVUT, která je zpoplatněna dle sazebníku VIC.
ii) Platnost licence ČVUT pro příslušný akademický rok je od 1.6. roku, kdy začíná příslušný
akademický rok do 31.12. roku, kdy končí příslušný akademický rok.
iii) Vydání licence ČVUT nebo její prodloužení pro příslušný akademický rok se provádí od 1.6.
roku, kdy začíná příslušný akademický rok, do 31.5. roku, kdy končí příslušný akademický
rok.
c) Osobní průkaz ČVUT – být ve vztahu typu pracovník nebo partner s ČVUT,
d) Osobní klíčenka ČVUT – být ve vztahu typu pracovník, student nebo partner s ČVUT,
e) Registrovaný průkaz ČVUT – být ve vztahu typu pracovník, student nebo partner s ČVUT
a registrovaný průkaz musí být průkazem jiné vysoké školy České republiky a mít integrovánu
čipovou technologii Mifare nebo Desfire,
f) Přenosný průkaz ČVUT – být ve vztahu typu přenosný průkaz s ČVUT,
g) Přenosná klíčenka ČVUT – být ve vztahu typu přenosný průkaz s ČVUT.
Držitel karty nemůže mít zároveň aktivní průkaz studenta ČVUT a průkaz studenta ČVUT+ISIC.
Osobní karty se vydávají na základě žádosti fyzické osoby, která se následně stane držitelem dané
osobní karty.
Hromadné vydávání přenosných průkazů a přenosných klíčenek se provádí na základě hromadné
žádosti viz příloha č. 2.
Hromadné vydání osobních klíčenek se provádí na základě hromadné žádosti viz příloha č. 3.
Žádosti se podávají na přepážce kartového centra nebo na výdejních místech uvedených na
webových stránkách http://www.prukazy.cvut.cz .
Žádosti o jednotlivé osobní karty podané v kartovém centru jsou vyřizovány na počkání. Žádosti
o hromadné vydání karet jsou vyřizovány na základě dohody dle kapacitních možností kartového
centra.
ii)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Platnost karet
1) Převzetím karty vzniká jeho držiteli právo na používání karty po dobu její platnosti.
2) Karta pozbývá (nenabývá) platnosti:
a) po uplynutím data platnosti (před začátkem doby platnosti),
b) výrazným poškozením karty,
c) nesplněním podmínek pro jednotlivé typy karet:
i) Průkaz studenta ČVUT+ISIC – být studentem akreditovaného studia ČVUT v prezenční
nebo krátkodobé formě a nemít přerušené studium,
ii) Průkaz studenta ČVUT – být studentem akreditovaného studia ČVUT a nemít přerušené
studium,
iii) Osobní průkaz ČVUT – být ve vztahu typu pracovník nebo partner s ČVUT,
iv) Osobní klíčenka ČVUT – být ve vztahu typu pracovník, student nebo partner s ČVUT,
v) Registrovaný průkaz ČVUT – být ve vztahu typu pracovník, student nebo partner s ČVUT,
vi) Přenosný průkaz ČVUT – být v aktivním vztahu typu přenosný průkaz s ČVUT,
vii) Přenosná klíčenka ČVUT – být v aktivním vztahu typu přenosný průkaz s ČVUT.
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Vydání karty, prodloužení platnosti karty a registrace karty
1) Držitel karty je povinen před vydáním osobní karty nebo před registrací karty prokázat svoji
totožnost, a to předložením občanského průkazu, cestovního pasu nebo identifikačního průkazu
vydaného členským státem Evropské unie.
2) Přenosné karty jsou vydávány osobě, která karty objednala. Objednatel je povinen prokázat svoji
totožnost, a to předložením průkazu ČVUT, občanského průkazu, cestovního pasu nebo
identifikačního průkazu vydaného členským státem Evropské unie.
3) Převzetí karty nebo registraci karty držitel karty písemně potvrdí na předepsaném formuláři, v němž
svým podpisem zároveň stvrdí, že se seznámil s podmínkami pro vydávání a používání
identifikačních karet ČVUT, zavazuje se je dodržovat a uděluje ČVUT souhlas se zpracováním
veškerých osobních údajů na kartě uvedených nebo poskytnutých v souvislosti s vydáním karty,
a to i v případě, že by mohly být považovány za citlivé osobní údaje. Souhlas se uděluje na dobu
aktivního vztahu k ČVUT a dále pro archivní účely na dobu vyplývající z předpisů o archivnictví.
4) Vydání, prodloužení a evidence karty je zpoplatněno dle platného sazebníku VIC.
5) U karet je evidována doba platnosti karty od, do. Doba platnosti je u některých typů karet vyznačena
vizuálně. U některých typů karet může docházet k postupnému prodlužování jejich platnosti.
U všech karet je stanovena maximální doba jejich platnosti. Tyto parametry jsou uvedeny v příloze
č. 1 u každého typu karty a modelu karty.
6) Karty vydané držiteli za úplatu se stávají jeho majetkem. Karty vydané zdarma jsou majetkem
ČVUT.

Evidence karet
1) ČVUT eviduje všechny karty, které vydalo či registrovalo, v rozsahu osobních, identifikačních
a ostatních údajů, uvedených na kartě vizuálně, či zapsaných v rámci technologie s kartou spojené.
2) ČVUT eviduje základní osobní a identifikační údaje držitele karty za účelem ztotožnění a dohledání
držitele jako osoby nebo organizační jednotky ČVUT odpovědné za úkony, které držitel s kartou
vykonal.

Předávání dat třetím stranám
1) Podpisem potvrzení o převzetí průkazu studenta ČVUT+ISIC uděluje jeho držitel souhlas také s tím,
aby ČVUT předalo jeho osobní údaje společnosti GTS ALIVE s.r.o. (dále jen „GTS“) pro účely
zpracování údajů v centrální databázi držitelů karet ISIC/ITIC/IYTC, a to v rozsahu údajů uvedených
na průkazu a dále jeho osobní e-mailovou adresu a jeho statut na univerzitě.
2) Průkaz studenta ČVUT+ISIC a průkaz studenta ČVUT jsou vydávány současně jako Evropský
průkaz studenta (The European Student Card) (ESC). Po vydání těchto karet bude držiteli zaslán
aktivační e-mail, ve kterém bude držitel průkazu vyzván k aktivaci ESC, která je dobrovolná. Po
aktivaci karty se do Evropském registru karet (ESC-R) zapíše jméno, příjmení, číslo studenta ESC
a e-mailová adresa dané osoby. Aktivaci a deaktivaci záznamu v ESC-R může držitel provést po
přihlášení na stránce https://esc.cvut.cz/.
3) Pokud držitel průkazu studenta ČVUT+ISIC nebo průkazu studenta ČVUT použije tento průkaz jako
doklad nahrazující průkazku k zvýhodněné časové jízdence pro studenty do 26 let, předá ČVUT
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy informaci, zda je držitel průkazu studentem prezenčního nebo
krátkodobého studia a zda splňuje podmínku kategorie do 26 let.

Použití karty
1) Karta slouží k identifikaci v systémech ČVUT a k identifikaci mimo ČVUT, pokud byly s externími
organizacemi (s dopravními podniky, finančními institucemi apod.) uzavřeny příslušné smlouvy
nebo pokud tyto organizace poskytují volné vstupy a slevy na kartu dle svých vnitřních pravidel.
2) Na průkaz studenta ČVUT+ISIC je možné nárokovat slevy u poskytovatelů, které tento průkaz
uznávají.
3) Držitel karty nese plnou odpovědnost za všechny transakce provedené prostřednictvím karty.
Zároveň je zavázán k úhradě případných škod způsobených použitím karty v rozporu s pravidly
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4)
5)
6)
7)
8)

a souhlasí s tím, aby ČVUT provádělo zúčtování všech transakcí provedených kartou na vrub jeho
osobních kont vedených v systémech ČVUT.
Držitelem osobní karty je fyzická osoba, pro kterou byla karta vydána.
Držitelem přenosné karty je organizační jednotka ČVUT, která si přenosnou kartu objednala
a jejímuž zástupci byla přenosná karta předána.
Držitel karty je povinen dodržovat další předpisy související s používáním karet. Tyto předpisy jsou
dostupné na jednotlivých pracovištích, kde jsou karty používány.
Držitel karty je povinen ukládat kartu na bezpečném místě, zabránit jeho zneužití a chránit jej před
poškozením.
Osobní karta je nepřenosná. Přenosná karta je přenosná.

Ztráta nebo odcizení karty, vrácení karty
1) V případě, že dojde ke ztrátě nebo odcizení karty nebo hrozí-li z jakéhokoli důvodu její zneužití, je
držitel karty povinen o tom ve vlastním zájmu neprodleně informovat kartové centrum.
2) Ohlásit ztrátu nebo odcizení může držitel karty osobně v kartovém centru, telefonicky, elektronickou
poštou (prukazy@cvut.cz) nebo přes stránku http://www.prukazy.cvut.cz.
3) Při oznámení ztráty nebo odcizení karty je třeba sdělit údaje, podle kterých je možné danou kartu
identifikovat (tj. typ karty, jméno držitele karty a jeho rodné číslo), a oznámit všechny okolnosti, které
jsou známy o ztrátě nebo odcizení karty a podezření z jejího zneužití. Držitel odpovídá za škody
způsobené zneužitím karty neoprávněnou osobou, jeho odpovědnost však končí dnem následujícím
po dni, kdy bylo oznámení o ztrátě nebo odcizení karty kartovým centrem přijato.
4) Po ohlášení ztráty nebo odcizení karty provede kartové centrum okamžitou blokaci karty, která se
v navazujících systémech ČVUT projeví nejpozději následující pracovní den po ohlášení.
5) Karty nalezené a předané kartovému centru jsou archivovány a evidovány jako blokované.
6) Kartu může jeho držitel vrátit kartovému centru k archivaci. Po dobu archivace je karta blokována.
Tato karta může být následně aktivována a znova předána držiteli karty při splnění podmínek pro
vydání karty.
7) Pokud karta není jejím držitelem vrácena k archivaci, tak v případě vzniku nového vztahu k ČVUT,
který je podmínkou pro platnost karty, se u karty automaticky aktivuje její platnost. Pokud držitel
karty v případě vzniku nového vztahu k ČVUT bude požadovat novou kartu, bude její vydání
zpoplatněno částkou dle sazebníku VIC.

Reklamace karty a vydání další karty
1) Zjistí-li držitel karty po jejím vydání jakoukoli nesrovnalost (vadu materiálu, chybné údaje apod.), je
povinen tuto kartu neprodleně reklamovat.
2) Za reklamaci karty je považována žádost držitele karty o vydání nové karty za kartu již vydanou,
u které nebyla překročena maximální doba platnosti. ČVUT rozeznává reklamaci z důvodů
způsobených kartovým centrem a reklamaci z důvodů způsobených držitelem karty.
3) Za reklamaci z důvodů způsobených kartovým centrem se považují:
a) neplatná či neúplná data zaznamenaná na čipu,
b) výrobní vada způsobená technickou závadou,
c) skrytá vada materiálu.
4) V případě, že držitel karty uplatní reklamaci z důvodů způsobených kartovým centrem do dvou let
od vydání karty, bude držiteli karty vydána nová karta zdarma.
5) Za reklamaci z důvodů způsobených držitelem karty se považují:
a) ztráta nebo odcizení karty,
b) znehodnocení karty,
c) poškození karty,
d) změna jména,
e) změna titulů,
f) podstatná změna podoby držitele karty,
g) ostatní důvody prokazatelně zaviněné držitelem karty.
6) V případě, že držitel karty uplatní reklamaci z důvodů způsobených držitelem karty, nebo z důvodů
způsobených kartovým centrem po dvou letech od vydání karty, bude držiteli karty vydána nová
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karta pouze za úhradu dle platného sazebníku VIC. Při změně jména nebo příjmení, pokud je na
kartě uvedeno, bude držiteli karty vydána nová karta zdarma.

Závěrečná ustanovení
1) Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2022. VIC si vyhrazuje právo podmínky pro vydávání
a používání identifikačních karet měnit a doplňovat, nebo je zrušit vydáním nových podmínek.
Platné podmínky jsou k dispozici v kartovém centru a na internetu na adrese
http://www.prukazy.cvut.cz.
2) Podmínky pro vydávání a používání průkazů typu student ČVUT čj. 005/13/81911/No ze dne
12.6.2013, podmínky pro vydávání a používání průkazů typu osobní ČVUT čj. 023/14/81911/Vo ze
dne 31.12.2014, podmínky pro vydávání a používání průkazů typu přenosný ČVUT čj.
006/13/81911/No ze dne 12.6.2013 a podmínky pro vydávání a používání klíčenek ČVUT čj.
024/14/81911/Vo ze dne 31.12.2014 pozbývají platnosti dnem 31.5.2022.

V Praze dne 30.5.2022

Ing. Marek Kalika, Ph.D.
ředitel
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Příloha č. 1
Průkaz studenta ČVUT+ISIC model 2022







Období vydávání karty: od 1.6.2022.
Časové období platnosti licence/karty: od 1.9. daného akademického roku do 31.12.
následujícího roku.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ano – termoprintem.
Maximální doba platnosti: 9 let od začátku platnosti první licence (1.9.).
Technologie: bezkontaktní čip Desfire, ESC kód (QR kód).
Přední strana karty.



Zadní strana karty.
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Průkaz studenta ČVUT+ISIC model 2012







Období vydávání karty: od 1.6.2012 do 31.5.2022.
Časové období platnosti licence/karty: od 1.9. daného akademického roku do 31.12.
následujícího roku.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ano – validační známkou ISIC.
Maximální doba platnosti: 9 let od začátku platnosti první licence (1.9.).
Technologie: bezkontaktní čip Desfire.
Přední strana karty.



Zadní strana karty.
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Průkaz studenta ČVUT model 2022







Období vydávání karty: od 1.6.2022.
Časové období platnosti licence/karty: od 1.6. daného akademického roku do 31.12.
následujícího roku.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ano – termoprintem.
Maximální doba platnosti: 10 let od data vydání.
Technologie: bezkontaktní čip Desfire, ESC kód (QR kód).
Přední strana karty.



Zadní strana karty.
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Průkaz studenta ČVUT model 2012







Období vydávání karty: od 1.6.2012 do 31.5.2022.
Časové období platnosti licence/karty: od 1.6. daného akademického roku do 31.12.
následujícího roku.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ano – validační známkou ČVUT.
Maximální doba platnosti: 10 let od data vydání.
Technologie: bezkontaktní čip Desfire.
Přední strana karty.



Zadní strana karty.
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Osobní průkaz ČVUT model 2012







Období vydávání karty: od 31.8.2012.
Časové období platnosti licence/karty: ode dne vydání do konce měsíce po 10 letech ode dne
vydání.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ne.
Maximální doba platnosti: 10 let od data vydání.
Technologie: bezkontaktní čip Desfire.
Přední strana karty.



Zadní strana karty.
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Osobní průkaz ČVUT model 2012 – kontaktní čip







Období vydávání karty: od 31.8.2012 do 31.5.2022.
Časové období platnosti licence/karty: ode dne vydání do konce měsíce po 10 letech ode dne
vydání.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ne.
Maximální doba platnosti: 10 let od data vydání.
Technologie: bezkontaktní čip Desfire a kontaktní čip.
Přední strana karty.



Zadní strana karty
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Osobní klíčenka ČVUT model 2006








Období vydávání klíčenky: od 13.9.2006.
Časové období platnosti licence/klíčenky: ode dne vydání do konce měsíce po 50 letech ode
dne vydání.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ne.
Maximální doba platnosti: 50 let od data vydání.
Technologie: bezkontaktní čip Desfire.
Přední strana karty.
o Různý design – nejsou na něm uvedeny žádné osobní údaje.
Zadní strana karty.
o Různý design – nejsou na něm uvedeny žádné osobní údaje.
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Registrovaný průkaz ČVUT model 2009








Období vydávání karty: od 1.9.2009.
Časové období platnosti licence/karty: ode dne registrace do konce měsíce po 10 letech ode
dne registrace.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ne.
Maximální doba platnosti: 10 let od data registrace.
Technologie: bezkontaktní čip Desfire nebo Mifare.
Přední strana karty.
o Různý design.
Zadní strana karty.
o Různý design.
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Přenosný průkaz ČVUT model 2012







Období vydávání karty: od 31.5.2012.
Časové období platnosti licence/karty: ode dne vydání do konce měsíce po 10 letech ode dne
vydání.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ne.
Maximální doba platnosti: 10 let od data vydání.
Technologie: bezkontaktní čip Desfire.
Přední strana karty.



Zadní strana karty.
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Přenosná klíčenka ČVUT model 2006








Období vydávání karty: od 13.9.2006.
Časové období platnosti licence/karty: ode dne vydání do konce měsíce po 50 letech ode dne
vydání.
Prodlužování platnosti licence/karty: Ne.
Maximální doba platnosti: 50 let od data vydání.
Technologie: bezkontaktní čip Desfire.
Přední strana karty.
o Různý design – nejsou na něm uvedeny žádné osobní údaje.
Zadní strana karty.
o Různý design – nejsou na něm uvedeny žádné osobní údaje.
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Příloha č. 2
České vysoké učení technické v Praze
Výpočetní a informační centrum
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Žádost o vydání přenosných průkazů ČVUT a přenosných klíčenek ČVUT
Pověřuji tímto pana (paní)
…….....……………….................
titul, jméno, příjmení

……………
osobní číslo

…………………......
e-mail

……………….
telefon

k převzetí přenosných průkazů ČVUT a/nebo přenosných klíčenek ČVUT a k vyřízení veškerých
formalit s tím souvisejících.
Žádám o vydání .................. ks přenosných průkazů ČVUT a .................. ks přenosných klíčenek
ČVUT.
Průkazy a klíčenky se vydávají pro potřeby organizační jednotky viz níže a vedoucí pracovník této
organizační jednotky je odpovědný za všechny transakce provedené jejich prostřednictvím viz
Podmínky pro vydávání a používání identifikačních karet ČVUT.
.....................................................................................................
(Uveďte pětimístné číslo organizační jednotky ČVUT a její název.

V .................... dne ....................
datum

........................................
jméno vedoucího pracoviště

……………………………….…
podpis a razítko

Náklady na vydání průkazu a klíčenky uvedené v sazebníku VIC budou uhrazeny z tohoto zdroje:

................................
nákladové středisko

...............
typ akce

................................................
akce

...................................
komplexní položka

V .................... dne ....................

............................................
jméno příkazce

………………………….………
podpis

V .................... dne ....................

........................................
jméno správce rozpočtu

…………………………….……
podpis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Bude vyplněno po převzetí přenosných průkazů a přenosných klíčenek v kartovém centru.
Pan/paní ……..………………....…… svým podpisem stvrzuje, že převzal(a) přenosné průkazy ČVUT
v počtu……....ks, přenosné klíčenky ČVUT v počtu……....ks a zavazuje se předat je jejich držiteli v co
nejkratší době.

V ............... dne ....................

.............................................
podpis přebírající osoby
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……………………………………........
podpis pracovníka kartového centra

Příloha č. 3
České vysoké učení technické v Praze
Výpočetní a informační centrum
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Žádost o vydání osobních klíčenek ČVUT
Pověřuji tímto pana (paní)
…….....……………….................
titul, jméno, příjmení

……………
osobní číslo

…………………......
e-mail

……………….
telefon

k převzetí osobních klíčenek ČVUT pro níže uvedené osoby a k vyřízení veškerých formalit s tím
souvisejících. Zároveň potvrzuji, že všichni níže jmenovaní mají platný vztah k ČVUT.
Žádám o vydání osobních klíčenek pro níže uvedené osoby:
titul, jméno, příjmení

osobní číslo

podpis

1.

……..……....………..…....................................

………...........

……………..........…......

2.

……..……....………..…....................................

………...........

……………..........…......

3.

……..……....………..…....................................

………...........

……………..........…......

4.

……..……....………..…....................................

………...........

……………..........…......

5.

……..……....………..…....................................

………...........

……………..........…......

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami pro vydávání a používání identifikačních karet na
ČVUT (http://www.prukazy.cvut.cz/) a souhlasím s nimi. Dále souhlasím s tím, aby moje klíčenka byla
vydána výše uvedenému zástupci. Údaje vyplňujte hůlkovým písmem!
V případě neshody vyplněných údajů s údaji uvedenými registru osob nebude klíčenka vydána.
.....................................................................................................
(Uveďte pětimístné číslo organizační jednotky ČVUT a její název.
V .................... dne ....................
datum

........................................
jméno vedoucího pracoviště

……………………………….…
podpis a razítko

Náklady na vydání průkazu a klíčenky uvedené v sazebníku VIC budou uhrazeny z tohoto zdroje:
................................
nákladové středisko

...............
typ akce

................................................
akce

...................................
komplexní položka

V .................... dne ....................

............................................
jméno příkazce

………………………….………
podpis

V .................... dne ....................

........................................
jméno správce rozpočtu

…………………………….……
podpis

------------------------ Bude vyplněno po převzetí osobních klíčenek v kartovém centru. -----------------------Pan/paní ……..………………....…… svým podpisem stvrzuje, že převzal(a) osobní klíčenky ČVUT
uvedené v řádcích ................................ a zavazuje se předat je jejich držitelům v co nejkratší době.
V ............... dne ....................

.............................................
podpis přebírající osoby
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……………………………………........
podpis pracovníka kartového centra

