VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 1580/3,
160 00 PRAHA 6 – DEJVICE

Č.j.: 0015-01/22/81931/Ko

Sazebník
Kartové centrum v rámci vydávání a evidence karet provádí tyto úkony:
Kdo hradí ->

Fyzická osoba
– cena s DPH

Organizační jednotka
ČVUT – cena bez DPH

O co žádá
Kdo žádá
ÚKON: Vydání první karty nebo Vydání další karty – měsíc před nebo po uplynutí maximální
doby platnosti
Průkaz studenta
ČVUT+ISIC*
Průkaz studenta ČVUT**
Osobní průkaz ČVUT
Osobní průkaz ČVUT

Student

200 Kč

x

zdarma
Student
x
zdarma
Zaměstnanec HPP
x
Zaměstnanec DPP, DPČ,
x bez žádosti 165,29 Kč
partner
130 Kč
s žádostí 107,44 Kč
Osobní klíčenka ČVUT
Pracovník, student, partner
s žádostí 165,29 Kč
Přenosný průkaz ČVUT
Fakulta, součást ČVUT
x
s žádostí 107,44 Kč
Přenosná klíčenka ČVUT
Fakulta, součást ČVUT
x
ÚKON: Vydání další karty – reklamace z důvodů způsobených držitelem karty nebo z důvodů
způsobených kartovým centrem po více jak dvou letech od data vydání karty
Průkaz studenta
ČVUT+ISIC*
Průkaz studenta ČVUT**
Osobní průkaz ČVUT
Osobní průkaz ČVUT

Student

200 Kč

x

200 Kč
Student
x
200 Kč
Zaměstnanec HPP
x
Zaměstnanec DPP, DPČ,
200 Kč
x
partner
130 Kč
s žádostí 107,44 Kč
Osobní klíčenka ČVUT
Pracovník, student, partner
s žádostí 165,29 Kč
Přenosný průkaz ČVUT
Fakulta, součást ČVUT
x
s žádostí 107,44 Kč
Přenosná klíčenka ČVUT
Fakulta, součást ČVUT
x
ÚKON: Vydání další karty – reklamace z důvodů způsobených kartovým centrem do dvou let
od data vydání karty, nebo změna jména
Všechny průkazy a
Pracovník, student, partner
klíčenky
ÚKON: Registrace průkazu.
Všechny průkazy
Pracovník, student, partner

zdarma

zdarma

50 Kč

x

* Průkaz je možné vydat a je platný pouze s licencí ČVUT+ISIC – Licence ČVUT+ISIC se vydává na
akademický rok od 1.9. do 31.12. následujícího roku. Licence je přenosná na jiný průkaz, pokud byl
původní průkaz vrácen – cena nové licence i prodloužení licence – 180 Kč. V případě, že uživatel
žádá prodloužení průkazu pouze o licenci ČVUT – zdarma.
** Průkaz je možné vydat a je platný pouze s licencí ČVUT – Licence ČVUT se vydává na akademický
rok od 1.6. do 31.12. následujícího roku – prvotní licence i prodloužení – zdarma.
Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.6.2022. Sazebník čj. 009/16/81911/No ze dne 15.6.2016
pozbývá platnosti dnem 31.5.2022.

V Praze dne 30.5.2022

Ing. Marek Kalika, Ph.D.
ředitel

