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Je pl ast ov á a z elená,přitom pr o s tudentymůž e m ít
ka rt a I SIC cenu zlata. A není to zase tak velké klišé,
když uvážíte, kolik peněz jim ušetří. Pokud i vám
začíná akademický rok, zvažte, jestli se nevyplatí
být dalším z přibližně 260 tisíc držitelů ISIC.

SLEVY Co můžete mít levnější
Městská hromadná doprava
 35 dopravních podniků od Aše až po Hodo-
nín akceptuje ISIC kartu jako doklad o studiu
při nákupu zlevněných kuponů

Vnitrostátní doprava
 10% sleva RegioJet, Leo Express, ČSAD Jin-
dřichův Hradec, Arriva Morava, ČSAD STTrans,
Jihotrans, CDS Náchod, Probo Bus, ČSAD Ústí
nad Orlicí, DP Karlovy Vary (na dálkové linky),
Busem, Pavel Čapek – Pavča
 15–20% sleva ADLP, Autobusy Karlovy Vary,
Housacar, BusLine, Osnado, ČSAD Vsetín, ČSAD
Střední Čechy, Arriva Východní Čechy
 100Kč sleva na IN kartu 25 Českých drah

Knihkupectví, papírnictví
 10% sleva Kanzelsberger, Knihy Dobrovský,
Neoluxor, Učebnice.com, BEN – technická litera-

tura, MegaBooks CZ, Management Press, Papy-
rus, Knihkupectví Jaroslav Chmela, Knihkupectví
Karolinum, Galén – zdravotnická literatura,...
 10% sleva papírnictví Optys, Albi, Zunt
Praha
 sleva při registraci Městská knihovna
Praha, Knihovna města Ostravy, Knihovna K3
Bohumín

Rychlé občerstvení
 1+1 sendvič Subway
 10% sleva Paneria, Schnitzel King, Burrito
Loco, Soup in the City, Quick Burger
 15% sleva Burger King
 speciální nabídka McDonald’s, KFC, Ha-
banero Mexican Grill

Divadlo
 30–50% sleva Národní divadlo Brno,

Dejvické divadlo, Divadlo Na zábradlí, Alfred
ve dvoře, Divadlo ABC, Divadlo J. K. Tyla
v Plzni, Divadlo Rokoko, Divadlo Bez zábradlí,
Národní divadlo, Jihočeské divadlo, Národní
divadlo moravskoslezské, Divadlo 29

Skiareály
 10% sleva Hodonín u Kunštátu, Žacléř – Pr-
kenný Důl, Bílá v Beskydech, Klínovec, Špičák,
Razula, Boží Dar – Neklid, Klíny, Deštné, Vítko-
vice v Krkonoších, Trnava u Zlína, Monínec,
Snowpark Nové Město na Moravě, Kohútka
 20% sleva Kozinec, Tanvaldský Špičák,
Bedřichov, Severák, Šachty, Luisino údolí,
Mariánky, Herlíkovice, Jonas Park Ostružná,
Kamenec, Pustevny, Kyčerka,
Špindlerův Mlýn, Benecko

Zdroj: www.isic.cz

Poradna
Jaký je rozdílmezi
nájmemapodnájmem?

Jiří Hartmann
advokátní kancelář
Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři

Hledáme byt, který bychom si jako stu-
denti pronajali. V inzerátech se nabízejí
nájmy a podnájmy. Je mezi nimi rozdíl?

Rozdíl je markantní. Nájmem se rozumí
situace, kdy majitel přenechá svůj byt
k dočasnému užívání druhé osobě a ta
mu za to platí nájemné, podnájem vzniká
ve chvíli, kdy samotný nájemce dává třetí
osobě do podnájmu byt nebo jeho část
a peníze inkasuje nájemce. Takový typ
bydlení bývá levnější, studenti si ale často
neuvědomují rizika. Podnájemce totiž není
nijak výrazně chráněn zákonem. Podnájem
může být sjednán maximálně na stejně
dlouhou dobu jako nájem a výpověď bývá
velmi snadná. Tu může podnájemce dostat
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta může
být ve smlouvě určena libovolně, a student
tak může skončit ze dne na den na ulici.
Není-li lhůta upravena, je standardní,
tříměsíční. Nový občanský zákoník také
přinesl možnost podnájmu bez souhlasu
majitele nemovitosti. To je však možné jen
v případě, že nájemce v bytě nebo domě
bydlí společně s podnájemníkem.
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5 Jak je to s platností ISIC
karty?

Základní platnost všech typů karet je vždy 16
měsíců – od 1. září jednoho roku do 31. prosince
následujícího roku. „Všechny karty, které jsou
vydané v tomto cyklu, mají stejnou platnost, ať
už byly vystaveny kdykoliv,“ připomíná David
Hanuš. Pokud vám končí platnost karty ISIC,
musíte si pořídit novou. Jestli máte školní prů-
kaz studenta s licencí ISIC, stačí si pořídit levněj-
ší revalidační známku, kterou na kartu jednodu-
še nalepíte.

6 Co se stane, když si známku
nekoupím či nenalepím?

Budete mít smůlu, vaše karta přestane na Silves-
tra platit. I když budete studovat na samé jednič-
ky nebo budete mít revalidační známku pečlivě
ukrytou doma ve šperkovnici, žádných výhod se
nedočkáte. Obchodníci, kteří by vám jinak po-
skytli slevy, vaši kartu vůbec nepřijmou, ba co
víc, hrozí vám, že vám ji bez platné licence ISIC
zabaví.

7 Přináší ISIC školní průkaz
studentovi něco navíc?

Samozřejmě! Školní ISIC je opravdu multi-
funkční. Bude vám fungovat jako oiciální
doklad studenta dané školy, jako čipová karta
ve škole (zapíše vás na přednášky nebo vám
otevře dveře do posluchárny) a poslouží i jako
prostředek k získání slev a výhod.

8 Co mám dělat, když o ISIC
přijdu, ztratím ji, poničím?

Pokud vám kartu vydala škola, pak její ztrá-
tu nebo zničení co nejdřív nahlaste. Cenu
za náhradní průkaz si stanoví každá škola
zvlášť, může být i o něco vyšší než při prv-
ním nákupu. Inu, pokuta za nepozornost...

Jestliže jste si kartu pořídili on-line nebo
u prodejce, pak si musíte pořídit úplně novou
za plnou cenu, žádný levnější duplikát vám ni-
kdo nevystaví.

9 Co mám dělat, když mi ob-
chodník neposkytne slevu?

Začněte u sebe: zkontrolujte si, jestli máte plat-
nou ISIC kartu. Jestli je na vaší straně všechno
v pořádku, pak je vhodné obrátit se na společ-
nost GTS ALIVE, která má v Česku licenci pro
vydávání průkazů ISIC, nebo napsat na webo-
vý formulář na stránkách www.isic.cz.

10 Kde najdu aktuální pře-
hled slev spojených

s ISIC kartami?
I v tomto případě pátrejte na stránkách www.
isic.cz. Tady najdete naprosto vyčerpávající
přehled slev, ale také dalších služeb.

ŠKOLNÍ VTIP

Nerušte výklad!
Fyzikář přeruší svůj výklad a nerudně
prohodí směrem ke třídě: „Pokud by žáci
v zadních lavicích nemluvili tak hlučně
o fotbalu a byli stejně potichu jako žáci
v prostředních lavicích, kteří si čtou
časopisy, mohli by žáci v předních
lavicích dál nerušeně spát...“


