
PRODEJNÍ MANUÁL

JAKÉ TYPY PRŮKAZŮ AKCEPTUJEME A JAK VYPADAJÍ? 
Všechny průkazy existují jako plastová karta a s výjimkou ALIVE také jako digitální verze. Obě podoby zakládají nárok na vy-
užití slev po celém světě. 
Od srpna 2019 začíná výdej průkazů v novém designu, přičemž průkazy s původním designem jsou stále akceptovány,  
pokud neuběhlo datum platnosti na  nich uvedené (s  průkazy ve  staré podobě se tedy můžeme stále setkávat i  několik  
příštích let).
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P R Ů K A Z  S T U D E N T A PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE
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Průkaz ISIC + ISIC SCHOLAR / ŠKOLÁK
ISIC = International Student Identity Card

Průkaz ITIC
ITIC = International Teacher Identity Card

Průkaz IYTC
IYTC = International Youth Travel Card

Průkaz ALIVE

NEPŘEHLÉDNĚTE: Na průkazech ISIC, ITIC a IYTC se může navíc vyskytovat např. čárový kód, logo či barevné prvky 
školy nebo jiné společnosti, případně čip platební karty. Průkazy akceptujeme i v takto pozměněné podobě.

NEPŘEHLÉDNĚTE: ALIVE nemusí vždy obsahovat fotografii. Členské karty organizací a asociací mohou být v různém 
rozsahu opatřeny grafickými prvky dané organizace, jedna strana průkazu je však vždy vyvedena v designu ALIVE.  

I takové typy průkazu ALIVE akceptujeme. 
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JAK POZNAT, ŽE JE PRŮKAZ PLATNÝ?

PLASTOVÝ PRŮKAZ
U plastových průkazů zkontrolujete jeho platnost na přední straně. Pokud již období uběhlo, průkaz otočte a zjistěte, zda je 
nalepená na zadní straně platná revalidační známka. Pokud není přítomna ani známka (nebo je i na ní vyznačen již uběhlý
rok), je průkaz neplatný.
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REVALIDAČNÍ ZNÁMKY
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NEPŘEHLÉDNĚTE: Nejefektivnější způsob ověření plastového průkazu nabízí náš verifikační nástroj ISIC CHECK, 
který využívají kamenné prodejny i e-shopy. Kromě spolehlivého rozpoznání platného průkazu umožňuje i uchování 

dat o proběhlých transakcích a získání přehledu o potřebách a chování zákazníka. 
Více o nástroji zjistíte na www.isiccheck.cz.
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Zelená tečka: 
znamená, že je 

průkaz platný a měl 
by být akceptován 

jako doklad identity 
studenta

Dynamicky ubíhající 
čas a datum: 

případný falzifikát 
(například pouhá 

fotografie ISIC 
průkazu) poznáte 
tak, že čas neběží

Dynamický 
(pohyblivý) 

hologram ISIC 
glóbů: 

případný falzifikát 
(například pouhá 

fotografie ISIC 
průkazu) poznáte 

tak, že se glóby 
nepohybují

PLATNÝ PRŮKAZ NEPLATNÝ PRŮKAZ

Červený pruh: 
s nápisem 
„EXPIRED“ 

značí, že průkaz 
ISIC je neplatný.

Pop up 
notifikace: 

neplatný 
průkaz ISIC 

vždy překryje 
notifikace s 

informací, že je 
ISIC neplatný. 

NEPŘEHLÉDNĚTE: Virtuální podoba průkazu může být doplněna ještě o 2D čárový kód nebo QR kód pro příslušná 
skenovací zařízení. Virtuální průkazy akceptujeme i v takto pozměněné podobě.

DIGITÁLNÍ PRŮKAZ
V digitální podobě se můžete setkat s průkazy ISIC, ITIC a IYTC (průkaz ALIVE v současné době svou digitální podobu 
nemá). V České republice se výdej digitálních průkazů teprve připravuje, proto se s nimi zatím budou prokazovat téměř 
výhradně zahraniční zákazníci.
Držitel se prokazuje předložením mobilního telefonu se zobrazenou digitální podobou průkazu, kde je vidět na první
pohled, zda je průkaz platný.
Bezpečnostní prvky i prvky platnosti jsou totožné pro starý i nový design digitálního průkazu.
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Starší vizuál průkazu ISIC v digitální podoběNový vizuál průkazu ISIC v digitální podobě
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GTS ALIVE s.r.o. Vám děkuje za dodržování pravidel uvedených v tomto manuálu.
Věříme, že řádné využívání průkazů povede ke spokojenosti nejen jejich držitelů – Vašich zákazníků, ale i Vás,

poskytovatelů benefitů. V případě, že máte k pravidlům jakékoli otázky či připomínky,
napište nám na partner@isic.cz.

KDO SE POMOCÍ ISIC, ITIC, IYTC A ALIVE PROKAZUJE? 
Průkazy ISIC, ITIC a IYTC jsou jediné celosvětově uznávané doklady prokazující status studenta, učitele a mládežníka a vydá-
vá je světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. 

Průkaz ALIVE vznikl a je vydáván v České republice s cílem nabídnout mladým lidem, školským pracovníkům, sportovcům 
apod., kteří nemají nárok na ISIC, ITIC nebo IYTC, podobnou škálu benefitů, jakou využívají studenti.

Průkaz ISIC + ISIC SCHOLAR / ŠKOLÁK
ISIC = International Student Identity Card

 Mezinárodní identifikační průkaz studenta.
  Držitelem průkazu ISIC se mohou stát studenti ve více než 130 zemích světa v případě, že jsou zapsáni do denní/

prezenční formy studia na škole, která je v dané zemi součástí oficiálního vzdělávacího systému. Na území ČR se držiteli 
průkazu ISIC mohou stát studenti ZŠ, víceletých gymnázií, OU, SOU, SŠ, VOŠ a VŠ akreditovaných MŠMT ČR.

  Spodní věková hranice pro získání průkazu ISIC je definována jako nástup do primárního vstupně vzdělávání, horní 
věková hranice stanovena není. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán 
do denní/prezenční formy studia, stejně tak i studentům osmiletých gymnázií. Průkaz ISIC SCHOLAR / ŠKOLÁK je určen 
žákům základní školy.

Průkaz ITIC
ITIC = International Teacher Identity Card

 Mezinárodní identifikační průkaz učitele.
  Držitelem průkazu ITIC se mohou stát výhradně pedagogičtí nebo akademičtí pracovníci školy/ instituce, která je 

součástí oficiálního vzdělávacího systému některé z více než 130 zemí světa, kde průkaz platí. Na území ČR se jedná 
o školy/instituce akreditované MŠMT ČR.

Průkaz IYTC
IYTC – International Youth Travel Card

 Mezinárodní identifikační průkaz mládeže až do 30 let.
 Držitelem průkazu IYTC se může stát osoba ve věku až do 30 let, studium není podmínkou.

Průkaz ALIVE

  Průkaz je platný v rámci ČR a držiteli se mohou stát studenti kombinované formy,  
nepedagogičtí pracovníci škol, členové sportovních a zájmových organizací a zaměstnanci.

Více informací o průkazech najdete na www.isic.cz v sekci Průkazy nebo v sekci O nás/Pro spolupracující partnery.
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