
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ IDENTIFIKAČNÍ KARTY UNIVERZITY PALACKÉHO (PRŮKAZU  ITIC) 

příjmení 

jméno / titul 

rodné číslo 

e-mailová adresa

pracovní poměr od – do (v případě doby určité) 

výše úvazku 

fakulta/pracoviště 

Identifikační průkaz osoby v pracovněprávním vztahu k UP  může být 
kombinován s mezinárodním průkazem učitele (International Teacher 
Identification Card, dále jen „ITIC“). ITIC je vydáván pouze akademickým 
pracovníkům UP s pracovním poměrem v minimálním rozsahu 0,5 úvazku 
uzavřeným na dobu neurčitou, příp. určitou, v takovém případě však 
minimálně na dobu 12 měsíců ode dne podání žádosti o průkaz.  

Akademičtí pracovníci žádají o vydání ITIC na pracovišti identifikačních 
karet CVT, kde také uhradí licenci ITIC. Na ITIC se nevztahuje povinnost 
složení kauce a poplatky za změny viz směrnice rektora, článek 8 odst. 1. 

Platnost licence ITIC trvá od 1. září příslušného kalendářního roku 
do 31. prosince následujícího kalendářního roku. 

Od 1. září následujícího kalendářního roku si akademický pracovník, může 
prodloužit platnost ITIC zakoupením VZ platné vždy do 31. prosince 
následujícího kalendářního roku.  Poplatek za VZ uhradí na pracovišti 
identifikačních karet CVT. VZ bude vydána pouze akademickým 
pracovníkům UP s pracovním poměrem v minimálním rozsahu 0,5 úvazku 
uzavřeným na dobu neurčitou, příp. určitou, v takovém případě však 
minimálně na dobu 12 měsíců. Neprodlouží-li si akademický pracovník 
platnost ITIC zakoupením VZ, pozbývá licence ITIC platnosti. IK zůstává 
platná jako identifikační průkaz osoby v pracovněprávním vztahu k UP.  

IK uživatelům zprostředkuje některé služby v rámci UP (stravování  v 
zařízeních SKM UP, výpůjční služby Knihovny UP, vstupy do vymezených 
místností a objektů UP) i mimo UP (výpůjčka knih ve Vědecké knihovně  
Olomouc). 

V případě poškození či zničení průkazu ITIC bude licence (číslo ITIC) 
převedena z poškozené karty na náhradní kartu, aniž by pracovník musel 
znovu hradit cenu prvotní licence.  

V případě ztráty nebo odcizení průkazu ITIC  propadá  příslušná licence 
(číslo ITIC, validační známka). Bude-li uživatel v takovémto případě 
požadovat vystavení náhradní karty typu ITIC, uhradí novou licenci ITIC. 

V Olomouci dne:…………………………………………                Podpis žadatele……………………………………………. 

zde nalepte 
fotografii 

35 × 45 mm 


