
PRŮKAZ ÚČASTNÍKA CŽV 
 
Vážený uživateli, 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) používá jako průkaz účastníka kurzu CŽV 
(uživatele) identifikační kartu, jejímž prostřednictvím se uživatel na JU identifikuje a čerpá 
poskytované služby (menza, knihovny JU, vstupy do vyhrazených prostor, tisk, apod.). Bližší 
informace jsou uvedeny v Opatření rektora k uplatnění a zavádění jednotného identifikačního a 
přístupového systému na JU (R340 z 1.12.2016). 

Identifikační karta se vyhotovuje na základě podání této přihlášky, kterou je nutné odevzdat na 
studijní oddělení příslušné fakulty/ústavu, případně na oddělení Helpdesk. Správu 
identifikačních karet a jejich výrobu zabezpečuje pracoviště IPS CIT JU. Přihlášku je možno 
také odevzdat v odůvodněných případech i v průběhu kurzu CŽV také přímo na pracovišti 
IPS CIT JU. 

Pro včasnou výrobu je zároveň nutné neprodleně uhradit následující poplatek na účet JU 
číslo: 104725778/0300 u ČSOB, specifický symbol: 110410. Jako variabilní symbol uveďte 
celé rodné číslo bez lomítka (tj. všechna čísla bez znaku "/"). Nebude-li specifický a 
variabilní symbol uveden správně, nemůže být identifikační karta vyrobena. Úhradu je 
možné provést buď bezhotovostně převodem, nebo přímou platbou u přepážky kterékoli 
pobočky ČSOB. Výjimečně lze platbu uhradit i v hotovosti na pracovišti IPS.  

 
Vzhledem k chybovosti NELZE platbu provést poštovní poukázkou!!! 

   
Účastník CŽV může využít pouze jeden typ identifikační karty: 

1. CŽV – identifikační karta umožňující čerpání služeb pouze v rámci univerzity. 
 
 Výše poplatku za vystavení identifikační karty: 

 CŽV – karta JU: 130,- Kč (130 Kč – skutečný náklad na výrobu karty). 
 
Vydání identifikační karty je možné nejdříve za 4 dny od připsání složeného poplatku na účet JU a 

zavedení uživatele do informačního systému JU. Po vydání je karta aktivní do 24 hodin. 
Další informace lze získat při zápisu, na WWW stránkách JU (http://helpdesk.jcu.cz/sluzby/idkarta), nebo 

v kanceláři správce IPS CIT JU, budova Auly JU, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, tel: 38 903 
2117, 38 903 2107,  e-mail: ips@jcu.cz. 

RNDr. Josef Milota 
ředitel CIT JU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PŘIHLÁŠKA UŽIVATELE IDENTIFIKAČNÍ KARTY 
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Opatřením rektora k uplatnění a zavádění 

jednotného identifikačního a přístupového systému na JU je průkazem účastníka CŽV na JU (dále též jen 
„uživatel“) určena bezkontaktní čipová identifikační karta (dále jen „identifikační karta“), která je potištěna 
osobními údaji a fotografií uživatele. Tato identifikační karta je majetkem uživatele, který se finančně 
spolupodílí na její výrobě.  

Povinností uživatele je zajistit si tento průkaz při zahájení studia na JU. 
Uživatel proto úplně a čitelně vyplní tuto přihlášku a do rámečku nalepí svoji průkazovou fotografii standardního formátu. 

Přihlášku uživatel odevzdá na studijní oddělení příslušné fakulty/ústavu. Pokud uživatel navštěvuje kurzy CŽV současně na 
více fakultách, odevzdává přihlášku pouze jednou, a to na té fakultě, kterou dle svého uvážení považuje za hlavní. 
Zhotovení a vydání identifikační karty je podmíněno uhrazením poplatku ve výši a za podmínek uvedených na druhé straně 
této přihlášky. K vydání identifikační karty se uživatel dostaví osobně a s platným průkazem totožnosti, ve výjimečných 
případech lze identifikační kartu vydat zmocněné osobě na základě ověřené plné moci. Vydávání průkazů probíhá na 
oddělení Helpdesk, pokud nebylo sjednáno jinak. 

Uživatel bere na vědomí všechny zde uvedené informace a potvrzuje správnost vyplněných údajů.  
 
Uživatel tímto za účelem řádného vystavení a fungování identifikační karty uděluje JU a jejím partnerům v rámci 

CESNET, zájmového sdružení právnických osob (www.cesnet.cz), souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
(v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mail), a to zejména 
s jejich uvedením na identifikační kartě a jejich elektronickou evidencí v informačních systémech. JU a její partneři 
v rámci CESNET, zájmového sdružení právnických osob, se zavazují zpracovávat osobní údaje uživatele v souladu 
se všemi použitelnými právními normami upravujícími ochranu osobních údajů, ať již na vnitrostátní či evropské 
úrovni. 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uživatel potvrzuje podpisem této přihlášky. Uživatel má právo 
tento souhlas kdykoli odvolat, přičemž uživatel bere na vědomí, že odvoláním pozbude možnost čerpat služby 
poskytované JU. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat na této webové adrese: 
http://helpdesk.jcu.cz/odvolani_souhlasu 

Uživatel současně bere na vědomí svou povinnost po dobu užívání identifikační karty každoročně prodlužovat 
její platnost, a to nejpozději do konce měsíce září každého kalendářního roku. V případě ukončení platnosti bude 
identifikační karta pro použití na JU zablokována.  

 

 

   
  ________________ CŽV 

 příjmení  

 

    ________________ Standardní   

 jméno  průkazové foto _______________ 

  45mm x 35mm          datum 

    ________________                                                      _____________ 
         rodné číslo                                                                                         podpis 
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