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PŘÍLOHA 5 SPP IDOL 

VZORY BČK PLATNÝCH V IDOL  

 

Osobní BČK Opuscard – je vydána konkrétnímu držiteli. Je opatřena fotografií držitele, jménem a 

příjmením držitele a logickým číslem karty 

 

Osobní BČK mohou být vydány i v jiné grafické úpravě v kombinaci s jiným dokladem nebo 

průkazem (vybrané příklady jsou na následujících stranách). Osobní BČK vždy musí obsahovat 

minimálně fotografii držitele, jméno a příjmení držitele a logické číslo karty.  

 

Přenosná BČK Opuscard – není vázána na fyzickou osobu a je opatřena pouze logickým číslem karty. 

Neumožňuje nákup všech tarifních produktů. 
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Osobní BČK – vzhled ISIC/TUL - je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem ISIC je opatřena: 

názvem TUL, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem narození držitele, číslem licence 

ISIC, datem platnosti průkazu ISIC, logem Statutárního města Liberec případně logem Opuscard 

případně hologramem Opuscard a logickým číslem Opuscard. 

 

 

 

Osobní BČK – vzhled ITIC/TUL - je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem ITIC je opatřena: 

názvem TUL, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem narození držitele, číslem licence 

ITIC, datem platnosti průkazu ITIC, logem Statutárního města Liberec případně logem Opuscard 

případně hologramem Opuscard a logickým číslem Opuscard. 

 
 

 

Osobní BČK – vzhled TUL/student - je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem TUL/student 

je opatřena: názvem TUL, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem narození držitele, 

číslem karty TUL, datem platnosti průkazu TUL, logem Statutárního města Liberec případně logem 

Opuscard případně hologramem Opuscard a logickým číslem Opuscard  
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Osobní BČK – vzhled TUL/zaměstnanec - je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem 

TUL/zaměstnanec je opatřena: názvem TUL, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem 

narození držitele, číslem karty TUL, datem platnosti průkazu TUL, logem Statutárního města Liberec 

případně logem Opuscard případně hologramem Opuscard a logickým číslem Opuscard  

 

 

Osobní BČK – CITI/Opuscard – je vydána konkrétnímu držiteli. Je opatřena fotografií držitele, 

jménem a příjmením držitele a logickým číslem karty. Držitel má právo ukazovat pouze stranu karty 

s těmito údaji, aby nedošlo ke zneužití bankovní části karty. 

 

 

 

Osobní BČK Opuscard/ISIC – je vydána konkrétnímu držiteli. Strana se vzhledem ISIC je opatřena: 

názvem školy držitele, fotografií držitele, jménem a příjmením držitele, datem narození držitele, 

číslem licence ISIC, datem platnosti průkazu ISIC, dobou platnosti Opuscard a logickým číslem 

Opuscard 

 

 

 

 


