
  
Pokyny pro vyplnění žádosti a další informace najdete zde: Otočte 

http://support.zcu.cz/jis/ 

 

 
 

Zde nalepte 
průkazovou 
fotografii 

35x45 mm 

 

 

Žádost o vydání identifikační karty 
 

 
 ..................................................  

 Titul 
 
 
 
 ..................................................  

 Jméno 
 
 
 
 ..................................................  

 Příjmení 

 
 

Rodné číslo: 
 

 

 

 

Druh karty: 

□ Student 

□ Doktorand 

□ Zaměstnanec 

□ Zaměstnanec  PKI 

□ Účastník CŽV 

□ Ostatní 

 
Žadatel svým podpisem uděluje zpracovateli osobních údajů, kterým je ZČU, souhlas se 
zpracováním osobních a citlivých údajů (jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, fotografie, 
zařazení v rámci ZČU) v informačním systému ZČU. 
 
 
 
 ...................................... ........................................... 
 datum podpis 

 

 
Tuto žádost vyplňte nejlépe elektronicky na adrese http://jis.zcu.cz/. Vyplněním 

elektronicky urychlíte výrobu Vaší karty. V opačném případě vyplňte papírovou žádost dle 
návodu na druhé straně. 
 
Aktuální informace o stavu výroby Vaší karty můžete zjistit na této adrese: 

 
http://jis.zcu.cz/ 

 



 

 

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

 

1. Vyplňte čitelně osobní údaje. 
 

2. Nalepte průkazovou fotografii. Tato fotografie musí odpovídat  parametrům standardní průkazové 
fotografie (jednobarevné pozadí, 35 x 45 mm, přímý pohled). 

 

3. Vyberte si druh karty. Pokud budete na ZČU studovat, pak zaškrtněte „Student“. Jestliže jste 
zaměstnancem ZČU, pak zaškrtněte „Zaměstnanec“. Nastupujete-li na doktorandské studium, 
zaškrtněte "Doktorand". Pokud jste účastníkem celoživotního vzdělávání, vyberte "Účastník 
CŽV". V ostatních případech "Ostatní". 

 

4. Vyplňte datum a podepište se. 
 

5. Zkontrolujte si po sobě vyplněnou žádost. Pokud nebude správně, úplně a čitelně vyplněná, 
nebude považována za platnou. 

 

6. Zaplaťte administrativní poplatek. Jeho výše je 100,- Kč. Poplatek pošlete na účet ZČU, 
č.ú.: 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uveďte své celé rodné číslo bez lomítka 
(např. 8706054321, tj. vynechejte znak „/“, ale napište všechna čísla). Nebude-li variabilní symbol 
uveden správně, nemůže být identifikační karta vyrobena. Platbu lze provést výhradně 
bezhotovostním převodem nebo přímou platbou vkladem v hotovosti u přepážky banky.  
Zaměstnanci uvedený poplatek nehradí. 
 
Doklad o zaplacení nám neposílejte! Budete ho potřebovat v případě reklamace platby. Pokud 
nám doklad omylem pošlete spolu s přihláškou, nebude evidován ani uschován. 

 

7. Pošlete žádost na adresu: 
  
Západočeská univerzita v Plzni 
CIV - JIS 
Univerzitní 8 
306 14 Plzeň 
 

nebo vhoďte do schránky označené „JIS“. Schránky jsou rozmístěny v těchto objektech ZČU: 
Klatovská 51, Husova 11 a Univerzitní - budova CIV. 
 

 

VYZVEDNUTÍ KARTY 

Standardní doba výroby karty jsou tři pracovní dny. V době hromadného výdeje (pro první 
ročníky) je tato doba delší, může být až 20 pracovních dní. 
 

Pro první ročníky pořádáme hromadný výdej. Bližší a aktuální informace získáte na adrese: 
 

http://support.zcu.cz/jis/ 
 

nebo na pracovišti HelpDesk CIV v areálu na Borech, budova Informačního centra (UI) 205, tel.: 
377 63 8888 a prostřednictvím e-mailu: 
 

operator@service.zcu.cz. 
 


