
PRÁVNICKÁ 

FAKULTA 

P o k y n  Právnické  fakulty  M a s a r y k o v y  univerzity č.  3/2016 

Identifikační průkazy studentů a účastníků CŽV 
vydávané PrF MU 

(ve znění účinném od 1.  6. 2016) 

Podle  § 28 odst.  1 zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  a 

doplnění  dalších zákonů  (zákon o vysokých školách),  ve znění  pozdějších 

předpisů  (dále jen  „zákon  o vysokých školách")  vydávám  tento  pokyn: 

(1)  Všeobecné  podmínky.  Předmětem  tohoto  pokynu  je  upřesnění  pravidel  pro 
vystavování  a  používání  identifikačních  průkazů  Masa rykovy  un iverz i ty  na 
Právnické  fakultě  (dále  j e n „PrF  M U " ) . 

(2)  Průkaz  o  studiu .  V  případě  studentů  MU je  takto  aplikován  §  57  zákona  č. 
1 1 1 / 1 9 9 8  S b . , o vysokých  školách  a  o změně  a  doplnění  dalších  zákonů,  ve 
znění  pozdějších  předpisů,  který  stanoví  j ako  j eden  z dokladů  o  s tud iu  průkaz 
s tuden ta . 

Článek 2 

Identifikační  průkazy 

(1)  Typy  průkazů.  PrF MU vydává  následující  typy  průkazů: 

a)  Mezinárodní  identifikační  karta  pro s tudenty  ( IS IC) , 

b)  Průkaz  s tudenta  kombinovaného  studia  nebo  účastníka  celoživotního 
vzdělávání  vytištěný  na čipové  kartě. 

(2)  Použití  průkazů.  Účelem  průkazů  je  prokazování  příslušnosti  k  M U , 
k  ident i f ikaci  při  vs tupu  do  budov ,  učeben,  kn ihoven  a  dalších  prostor  M U . 
Fakul ta  a  další  součásti  MU  mohou  průkazy  využít  i  k trvalé  ident i f ikaci  osob 
pohybujících  se v  prostorách M U . 

Průkazy  dále  slouží 

  k  ident i f ikaci  vůči  stravovacímu  systému  v  menzách MU 

Článek 1 

Předmět  úpravy 
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  pri  používaní  kopírek  a tiskáren  a dalších zařízení vybavených  snímači 
mikročipů. 

Fakul ta  a  další  součásti  MU  mohou  omez i t  prístup  do  vybraných  místností 
určených  ve  zvláštním  vnitrofakultním  předpisu  pouze  pro  osoby  vybavené 
průkazy  s  mikročipem,  případně  mohou  poskytování  některých  služeb  umožnit 
pouze  osobám vybaveným  průkazy  s  mikročipem. 

Další  použití  mezinárodních  průkazů  ad 1 a)  stanovují  prav id la  ISTC. 

(1)  Změna  dat.  Dojde l i  k obsahové  změně  informací  uváděných  na  průkazu,  je 
příslušná  osoba  pov inna  požádat  příslušné  pracoviště  o  vydání  nového 
průkazu.  Vydání  nového  průkazu  se  v  těchto  případech  zpoplatňuje  stejným 
způsobem  jako  vydání  prvního  průkazu  stejného  t ypu . 

(2)  Ztráta  a  poškození.  Dojde l i  ke  ztrátě  identifikačního  průkazu  nebo 
poškození  j eho  identifikačních  či  technologických  prvků,  je  osoba  pov inna 
požádat  příslušné  pracoviště  o  vydání  nového  průkazu.  V  těchto  případech 
osoba  hradí  plnou  cenu  nového  průkazu.  Jen v  případě  prokázaného  vadného 
čipu  karty  je  osobě vydána  na základě žádosti  kar ta  nová  bez  pop la tku . 

(3)  Fotografování  osob .  Pořizování  fotografií  osob  pro  účely  vystavení  průkazu 
zabezpečuje  Ústav  výpočetní  techn iky  MU  (dále  jen  „ÚVT")  podle 
h a r m o n o g r a m u  vyhlášeného  alespoň  na semes t r  předem. 

Článek 4 

? c c : ~ :  : : y  v_  rrezlársáni  iier.ítfjkačr.:  icrriy  pre síucfcnty  (IS3C) 

(1)  Všeobecné  podmínky.  Kar ta  ISIC  se  vydává  studentům  PrF  v  prezenční 
formě  s tud ia ,  neníli  v  této  směrnici  uvedeno  j inak . 

(2)  Platnost.  P latnost  nového  průkazu  IS IC  je  vždy  16  měsíců,  a  to  od  I.  září  do 
3 1 .  pros ince  následujícího  roku.  Jeho  platnost  lze prodloužit  zprav id la  u  zápisu 
na  začátku  dalšího  akademického  roku  do  konce  následujícího  kalendářního 
roku ,  a  to  revalidační  známkou  vy lepenou  na zadní straně  průkazu. 

(3)  První  vydání.  První  průkaz  se  vydává  po  zápisu  s tuden ta  do  mat r iky 
studentů.  V případě  přestupu  s tudenta  z prezenční  fo rmy  s tud ia  do 
kombinované,  zůstává  mu  do  ukončení  s tud ia  první  průkaz  bez  nároku  na 
revalidační  známku. 

(4)  Finanční  náklady.  První  vydání  průkazu  je  hrazeno  z  rozpočtu  faku l ty  s  tím, 
že  s tudent  se na  něm  podílí  částkou  s tanovenou  v  příloze  této  směrnice.  C e n a 
revalidační  známky  u  IS IC  karet  je  primárně  hrazena  z  rozpočtu  faku l ty  s  tím, 
že  na  její  úhradě  se  s tudent  podílí  v  plné  výši.  Ty to  popla tky  se  s tudentov i 
v  případě  ukončení  s tud ia  za  doby  platnost i  průkazu  nevrací.  V  případě  ztráty 
nebo  poškození  kar ty  se postup  řídí  čl. 3  odst .  2 . 

Článek 3 

Agenda  Ede~íiíikečn:ch průkazů 
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Článek  5 

Podmínky vydávání  průkazu  studenta  nebo účastníka celoživotního  vzděláváni 
vytištěného  na čipové kartě 

(1)  Všeobecné  podmínky.  Účastníkům  celoživotního  vzdělávání  PrF  MU  se 
vydává  průkaz  C.  Kar ta  K se  vydává  studentům  PrF v  kombinované  formě 
s tud ia . 

(2)  Platnost.  P latnost  průkazu  C je  trvalá  po  celou  dobu  celoživotního  vzdělávání 
a  je  přenosná  při  přestupu  s tudenta  j en  do  bakalářského  kombinovaného 
s tud ia .  Platnost  K  karty  se vydává  na celou  dobu  s tud ia . 

(3)  První  vydání.  První  průkaz  se  vydává  po  zápisu  s tuden ta  do  mat r iky 
studentů,  respekt ive  mat r iky  účastníků  celoživotního  vzdělávání. 

(4)  Finanční  náklady.  První  vydání  průkazu  C  je  hrazeno  v  rámci  pop la tku  za 
Celoživotní  vzdělávání.  První  vydání  karty  K  je  h razeno  z  rozpočtu  fakul ty 
s  tím,  že  s tudent  se na něm  podílí  částkou  s tanovenou  v  příloze  této  směrnice. 
V  případě ztráty  nebo  poškození  obou  druhů  karet  se postup  řídí  ČI. 3  odst .  2. 

Článek 6 

Závěrečná  ustanovení 

(1)  Příloha.  Součástí  tohoto  pokynu  je  příloha  „Stanovení  cen jednotlivých  typů 
průkazů  na  PrF M U " . 

(2)  Ruší  se Pokyn  děkana  č.  2 / 2 0 0 8  ze dne 1. 4 .  2 0 0 8 . 

(3)  Tento  pokyn  nabývá  účinnosti  d n e m  1.  6. 2016 . 

Příloha: Stanovení  cen jednotlivých  typů průkazů  na PrF MU 

Platnost: od 1. 6. 2016 

Typ  průkazu  Či  kar ty  Plná  cena  Podíl  s tuden ta  na 

plné  ceně 

Cena  revalidační 

známky 
Mezinárodní  identifikační  karta 
pro  s tuden ty  ( ISIC) 

3 8 0 ,   Kč  1 8 0 ,   Kč  1 8 0 ,   Kč 

Průkaz  s tudenta 
kombinovaného  s tud ia 

2 2 0 ,   Kč  120 ,   Kč  

Průkaz  účastníka  celoživotního 
vzdělávání  vytištěný  na  čipové 
kartě 

2 2 0 ,   Kč 

Poskytováno 
v  rámci  ceny za 
vzdělávání 
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