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ISIC Check 

Návod k použití pro dopravce 

 

O aplikaci 

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný identifikační doklad 

studenta. Průkaz ISIC je v České republice vydáván studentům vysokých škol studující v prezenční 

formě studia, studentům středních, vyšších odborných škol a vybraných jednoletých pomaturitních 

studiích, kteří podle zákona splňují status studenta. Průkaz vydává již více než 60 let světová 

organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO. 

Aplikace ISIC Check umožňuje elektronicky ověřit průkazy ISIC v národní databázi.  Pro nárokování 

studentského jízdného se ověřuje nejen validita průkazu, ale také status studenta.  ISIC v MHD plně 

nahrazuje papírové potvrzení o studiu ze škol. V rámci tarifu IDSOK lze průkaz ISIC v aplikaci 

zaregistrovat jako žákovský průkaz.  

Minimální systémové požadavky 

 Operační systém Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10. 

 Aktivní připojení k internetu s otevřeným portem 443 pro HTTPS komunikaci. 

 Volný USB port (v případě použití bezkontaktní čtečky) 

Instalace 

Pro instalaci aplikace ISIC Check je vyžadován uživatelský účet s oprávněním administrátora. Aplikace 

se nainstaluje a nastaví pro všechny uživatele na daném počítači. 

1. Vyžádejte si přístupové údaje do aplikace na e-mailu info@isiccheck.cz. Do e-mailu prosím 

uveďte Váš název, IČO, adresu, kontakt (jméno, příjmení, pozici, telefon, e-mail), tarif 

(pro koho jezdíte), počet provozoven (ověřovacích míst) a IT kontakt. 

2. Po přidělení přístupových údajů si stáhněte aktuální instalátor z www.isiccheck.cz. 

3. Poklepáním na stažený soubor spusťte instalátor. 

4. Zvolte složku, kam se má aplikace nainstalovat. 

5. Potvrďte instalaci ovladače čtečky a vyčkejte na dokončení instalace. 
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První spuštění 

Po dokončení instalace se automaticky spustí průvodce nastavením aplikace. 

1. Zvolte požadovaný jazyk aplikace (čeština). 

2. Vyplňte přidělené přihlašovací údaje, po kliknutí na tlačítko „Další“ dojde k jejich kontrole. 

3. V následujícím okně se zobrazí potvrzení, zda byla čtečka detekována. Pokud jste ji ještě 

nepřipojili, učiňte tak nyní a klikněte na tlačítko „Znovu vyhledat“. V případě, že je k počítači 

připojena více jak jedna čtečka, vyberte tu správnou a klikněte na tlačítko „Další“. Pokud 

čtečku nemáte, klikněte na tlačítko „Nepoužívat čtečku“. 

4. Zvolte, zda chcete používat dotykovou klávesnici a zda se má na ploše zobrazovat ISIC widget 

pro rychlé vyvolání okna k ověření průkazu. 

5. V posledním kroku klikněte na tlačítko „Začít používat ISIC Check“. Funkčnost čtečky můžete 

případně vyzkoušet přiložením testovací karty. 

    

 

Hlavní okno aplikace 
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Ověření průkazu 

Ověření průkazu lze vyvolat jedním z následujících způsobů: 

 Přiložením karty ke čtečce. 

 Kliknutím na ISIC widget na ploše. 

 Klávesovou zkratkou Alt + I. 

 Kliknutím na tlačítko „Ověřit průkaz“ v hlavním okně aplikace v sekci Verifikace. 

 Pravým kliknutím na ikonu programu na hlavním panelu a zvolením „Ověřit průkaz“. 

Při ověření se zobrazí přes celou obrazovku dialogové okno aplikace, řiďte se jeho instrukcemi.  

Dle nastavení se zobrazují dvě možnosti: 

 Akceptace ISIC jako studentský doklad v MHD 

 Akceptace ISIC jako žákovský průkaz 

Kliknutím na tlačítko zvolte požadovanou akci.  

 

V případě, že je dostupná jen jedna možnost, krok se automaticky přeskočí. 
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Ruční ověření 

Pokud jste vyvolali ověření ručně nebo se čip nepodařilo ověřit, budete vyzvání k ručnímu zadání čísla 

licence daného průkazu ve formátu S 420 123 456 789 A. 

 

 

Akceptace ISIC jako studentský doklad v MHD 

Po kliknutí na tlačítko „Akceptace ISIC jako studentský doklad v MHD“ dojde k elektronickému 

ověření nároku na studentské jízdné. 

 

Úspěch 

V případě, že má držitel průkazu nárok na studentské jízdné, zobrazí se dialogové okno s nadpisem 

„Akceptováno“. Pro dokončení klikněte na tlačítko „Poskytnout slevu“. 
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Neúspěch 

V případě, že držitel průkazu nemá nárok na studentské jízdné, zobrazí se dialogové okno s nadpisem 

„Zamítnuto“. Dialogové okno vždy obsahuje důvod zamítnutí, může jím být například prošlá karta,  

zrušená karta nebo chybějící status studenta. 

 

 

Akceptace ISIC jako žákovský průkaz 

Po kliknutí na tlačítko „Akceptace ISIC jako žákovský průkaz“ dojde k elektronickému ověření průkazu 

podobně jako u studentského dokladu v MHD, na základě kterého je možné zaregistrovat ISIC jako 

žákovský průkaz. 

Úspěch 

Uživateli je zobrazeno dialogové okno pro zadání relace žákovského jízdného. V případě, že již byla 

relace v minulosti zadána, je automaticky načtena a umožněna její aktualizace. 

 

Při zadávání relace je zapotřebí napsat oficiální název města. Aplikace obsahuje databázi všech měst 

v ČR a pro urychlení zadání nabízí našeptávač.  



 

- 6 - 

 

Registraci průkazu dokončete kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. 

Neúspěch 

V případě, že držitel průkazu nemá nárok na registraci žákovského průkazu, zobrazí se dialogové okno 

s nadpisem „Zamítnuto“. Dialogové okno vždy obsahuje důvod zamítnutí, může jím být například 

prošlá karta, zrušená karta nebo chybějící status studenta. 

 

 

Kontakty 

Online pomoc a další informace jsou vždy dostupné na www.isiccheck.cz 

Pokud potřebujete technickou pomoc při nastavení čtečky, kontaktujte prosím: 

support@gtsalive.com 

226 222 324 

S obchodními otázkami se můžete obracet na: 

info@isiccheck.cz 

226 222 333 
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