
Opatření ředitele CIT JU č. 2/2022 
Ceník identifikačních karet JU platný od 15.9.2022 

I. Ceník identifikačních karet 

  (1) Cenu identifikačních karet vydávaných na JU stanovuji následovně: 

    i. cena karty s designem JU: 150,- Kč 

    ii.  cena karty s designem ISIC ESC (bez licence): 170,- Kč 

    iii. cena karty s designem ITIC (bez licence): 150,- Kč 

    iv. cena samotné licence ISIC: 180,- Kč 

    v. cena samotné licence ITIC: 180,- Kč 

  (2) V souladu s Opatřením rektora R340: 

i. uživatel (student) hradí část nákladů na výrobu nové (první) identifikační                                                                                                                              
karty  s designem JU ve výši 80,- Kč, nebo nové (první) identifikační                                                                                                   
karty  s designem ISIC ESC ve výši 90,- Kč a cenu licence ISIC dle bodu (1) iv, 
pokud požádá o vydání karty s licencí ISIC; 

ii. uživatel (student) hradí v případě ztráty, nebo byla-li mu karta odcizena, 
plnou cenu nové náhradní karty dle bodu (1) i, nebo (1) ii, a to včetně ceny 
nové licence ISIC dle bodu (1) iv (žádá-li o vydání nové náhradní karty 
s licencí ISIC);      

iii. uživatel (zaměstnanec) v případě vydání první zaměstnanecké karty s licencí 
ITIC (pokud má na tuto licenci nárok dle regulí GTS Int.) hradí pouze cenu 
licence dle bodu (1) v; 

iv. uživatel (zaměstnanec) hradí v případě ztráty, odcizení či poškození karty, 
plnou cenu nové náhradní karty dle bodu (1) i, (1) iii nebo (1) vi, a to včetně 
ceny nové licence ITIC dle bodu (1) v (žádá-li o vydání nové náhradní karty s 
licencí ITIC);  

v. cenu licence ISIC/ITIC dle bodu (1) iv / (1) v musí uživatel uhradit také v 
případě, že došlo k poškození karty ISIC/ITIC, uživatel žádá náhradní kartu 
s licencí ISIC/ITIC, ale poškozenou kartu ISIC/ITIC uživatel nevrátil na 
pracoviště Kartového centra nebo HelpDesk CIT JU, nebo v případě, že žádá o 
novou kartu s licencí ISIC/ITIC (výměna karty s designem JU za kartu 
ISIC/ITIC); 

vi. uživatel (účastník CZV nebo absolvent) hradí při vydání karty s designem JU 
nebo při ztrátě, odcizení či poškození karty částku dle bodu (1) i. 

II. Platnost ceníku 

(1) Ceník je platný od 15.9.2022 do odvolání 
 
V Českých Budějovicích 1.9.2022    RNDr. Josef Milota 
        Ředitel CIT JU                                                                                                                             
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