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1. Kontext a definice této příručky  

1.1 Kontext  

European Digital UniverCity (EDUC) je aliance šesti univerzit z celé Evropy, které byly vybrány v 
červenci 2019 v rámci pilotního projektu Evropské komise zaměřeného na vytvoření evropských aliancí 
vysokoškolských institucí (HEI). 

Členy naší Evropské univerzity jsou tyto univerzity:  

Postupimská univerzita (koordinátor, Německo), Univerzita Rennes 1 (Francie), Univerzita Cagliari 
(Itálie), Masarykova univerzita (Česká republika), Univerzita Paris Nanterre (Francie) a Univerzita Pécs 
(Maďarsko). 

Spolu s projektem EDUC předložili partneři také projekt strategického partnerství Erasmus+, jehož 
cílem je připravit půdu pro zavedení evropských studentských průkazů v rámci aliance EDUC.  

Konsorcium Educards sdružuje šest univerzit EDUC. Koordinátorem tohoto projektu je Univerzita 
Rennes 1. Univerzita v Pécsi v Maďarsku je přidruženým partnerem v rámci Educards a aktivně se na 
projektu podílí. V tomto ohledu termín "konsorcium" používaný v této zprávě zahrnuje také Univerzitu 
v Pécsi.   

Cílem Evropského studentského průkazu (ESC) je zjednodušit mobilitu studentů a postupy 
vysokoškolských institucí tím, že se uzná status a identita studenta napříč univerzitami. Toto uznávání 
se provádí prostřednictvím digitální platformy pro výměnu dat nazvané ESC-Router (ESC-R). 

Projekt Educards byl zahájen v září 2019. Během tří let trvání projektu partneři Educards spolupracují 
na zavedení Evropského studentského průkazu. Partnerské univerzity si stanovily tři cíle: 1/ 
experimentovat s metodickým rámcem pro zavedení Evropského studentského průkazu, 2/ usnadnit 
studentům používání průkazu, 3/ optimalizovat a zlepšit používání Evropského studentského průkazu.  

1.2 Iniciativa Evropský studentský průkaz / Digitální Erasmus + 

Cílem této iniciativy podporované Evropskou komisí je digitalizovat mobilitu studentů a usnadnit tak 
procesy studentům i institucím. Byl stanoven harmonogram postupného provádění opatření do roku 
2025 všemi evropskými institucemi. 

Projekty této iniciativy jsou následující:   

- "Erasmus bez papírů": digitalizace postupů pro zjednodušení administrativy v oblasti 
administrativních služeb. Formální dokumenty, jako jsou studijní smlouvy, interinstitucionální dohody, 
nominace a přepisy záznamů, budou do roku 2025 plně spravovány online.  

- "Erasmus+ App": zjednodušená správa a sledování mobilit studentů prostřednictvím mobilní 
aplikace.  

- "Evropský studentský průkaz": umožňuje studentům "automatický" přístup ke studentským službám 
(stravování, knihovny, sport, kultura atd.) bez ohledu na to, na které univerzitě uskutečňují svou 
mobilitu. Toho je dosaženo přidáním standardizovaného Evropského hologramu a personalizovaného 
QR kódu na studentský průkaz každé univerzity. Implementace vyžaduje propojení informačního 
systému instituce s evropskou platformou pro výměnu digitálních dat "ESC-Router" (ESC-R), a to 
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vytvořením jedinečného Evropského identifikátoru (ESI). Evropská komise požaduje implementaci ESC 
pro členské univerzity evropských aliancí, jako je EDUC, jakožto prvních uživatelů.  

1.3 Definice a cíle  

Tato příručka nabízí ucelený pohled na zkušenosti partnerů EDUC při zavádění ESC v rámci aliance. 
Přestože je naše experimentování jedinečné a přizpůsobené potřebám aliance EDUC a realitě v terénu, 
věříme, že by naše práce měla být užitečná i pro ostatní vysokoškolské instituce v celé Evropě.  

Tento dokument by měl být považován za cenný rámec pro všechny instituce, které chtějí zavést ESC, 
zejména pro oddělení mezinárodních vztahů a IT.  

Jednotlivé kroky a témata související s prováděním ESC budou řešeny v určitém pořadí.  

Nejprve se partneři podělí o svůj přístup k základním krokům, které je třeba učinit při přípravě 
implementace. Bude představena otázka politické podpory v rámci instituce a význam příslušné vnitřní 
organizace. Partneři programu Educards poskytnou informace za účelem rozvoje služeb pro studenty 
spojených s ESC. Poté budou uvedeny pokyny pro technickou implementaci a na závěr budou uvedeny 
případové studie univerzit. V této části se každá univerzita podělí o specifika související s její místní 
realitou na místě. Nakonec se v části věnované zdrojům partneři podělí o užitečné informace a odkazy, 
které pomohou dalším institucím porozumět evropskému studentskému průkazu.  

2. Vnitřní organizace  

2.1 Interní lobbing  

Aby bylo možné zvýšit povědomí o evropském studentském průkazu jako součásti strategického 
rozvoje instituce a zavést jej, prvním krokem by bylo připravit informační memorandum určené vedení 
univerzity a zodpovědnému řešiteli. 

Cílem tohoto bodu je vysvětlit celkový kontext ESC v rámci iniciativy Digitální Erasmus+/Evropský 
studentský průkaz a zvýšit povědomí o výzvách spojených s jeho provozním zavedením. Tento bod 
představuje první úroveň informací o projektech/akcích, které mají být interně zavedeny. 

V letech 2020 a 2021 vznikla tzv. Francouzská národní skupina uživatelů a vytvořila různé užitečné 
nástroje, které mají vysokoškolským institucím pomoci při zavádění digitálních aspektů programu 
Erasmus+. Mezi těmito nástroji je například dokument o záměru1, který je k dispozici na webových 
stránkách francouzské národní agentury (www.digitalerasmus+.fr). 

Jednotlivé části záměru mohou být následující: 

• Prezentace programu Erasmus+ Digital 

• Plán instituce 

• Oddělení, která je třeba zapojit 

• Návrh časového harmonogramu provádění 

• Potřeby v oblasti lidských zdrojů, předpokládané výdaje 

• Přidaná hodnota pro naši vysokou školu 

 

1 https://digital.erasmusplus.fr/3.Erasmus+Digital_La_Lettre_d'Intention.pdf  

https://digital.erasmusplus.fr/3.Erasmus+Digital_La_Lettre_d'Intention.pdf
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• Další informace o iniciativě 

Pro úspěšné spuštění projektu je klíčová vysoce efektivní hierarchická organizace. Role řídicího orgánu 

vysoké školy je klíčová pro rozdělení různých úkolů mezi příslušná oddělení.  

K tomu musí mít vysoká škola na paměti, že ESC je povinná pro všechny vysoké školy, které jsou 

součástí evropské aliance univerzit. 

Aby bylo zapojení úspěšné, musí vysoká škola zapojit všechny příslušné útvary, jako je IT, oddělení 

mezinárodních vztahů, studijní oddělení a případně další oddělení instituce. Dalším krokem by bylo 

dojednání a zapojení služeb, které jsou na univerzitě k dispozici, jako je sport, kulturní služby a 

knihovny. ESC musí být z dlouhodobého hlediska nástrojem pro každodenní život studentů. Klíčová je 

proto také interní komunikace. 

Pro zvýšení úspěšné zapojení relevantních oddělení vysokých škol je třeba zdůrazňovat přínosy ESC pro 

studenty i administrativní služby (viz příloha 1). 

2.2 Tvorba projektu  

Zavedení ESC by mělo být považováno za průřezový projekt pro vysokoškolské instituce. Rozhodnutí 
musí být učiněno nejprve na politické úrovni, aby mohlo být předáno řešiteli a poté příslušným 
interním útvarům s odpovídajícími lidskými a finančními prostředky. Ty pak umožní hladký přechod 
na ESC. 

Interní aktéři    

• Rektor / prezident 

• Výkonný ředitel (CEO) / generální ředitel 

• Oddělení informačních systémů / IT oddělení 

• Zahraniční oddělení 
• Studijní odbor 
• Odbor komunikace / marketingu 

Potenciálně zapojené 

• IT oddělení 

• Knihovny 
• Odbor kultury 

• Sportovní areály 

• Stravovací služby 

• Ubytovací služby 

• ... 

Rozdělení klíčových rolí a komunikačních struktur   

Hlavním činitelem je předsednictví. CEO / výkonný ředitel / pověřený řešitel působí jako projektový 
manažer. Vzhledem k existenci několika technických částí může působit koordinátor projektu IT 
oddělení nebo, v případě oborných znalostí patřičných studijních procesů, zahraniční oddělení. 
Zapojení obou aktérů je velmi doporučeno. Všechny kroky projektu by měly být před zavedením 
ověřeny zúčastněnými aktéry. Ti by měli být součástí společné pracovní skupiny.  
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Koordinační schůzka je nezbytná zejména pro formalizaci rozhodovacího procesu. Pravidelné schůzky 
jsou doporučeny, ale nejsou nezbytné, pokud koordinátor projektu pravidelně komunikuje o průběhu 
zavádění a ostatní účastníci mohou být bez prodlení kontaktováni v každé fázi, která se jich týká. 
Závěrečná schůzka za účasti všech účastníků je nutná k ověření procesu vydávání karet a k vytvoření 
procesu testování. Velmi se doporučuje uspořádat schůzku pro zpětnou vazbu po první vlně vydaných 
karet.  Mohou se konat další pravidelné schůzky za účelem sledování vývoje služeb spojených s ESC. 

Externí aktéři   

• Národní supervizor platformy ESC-Router  

• Poskytovatel systému správy karet  

• Výrobce karet 

• Hologram (společnost SELP) 
• Národní pracovní skupina vysokoškolských institucí provozujících kartu s více službami 

(pokud existuje) 

• Další experimentující vysokoškolské instituce pro sdílení zkušeností 

Potenciálně zapojené 

• Externí poskytovatelé služeb (doprava, kultura, sport atd.) 

Tip: 

Vytvořte pracovní skupinu, která by sdružovala všechna hlavní zúčastněná oddělení. 

3. Kde začít? Postup krok za krokem  

3.1 Zahájení a příprava realizace projektu ESC  

Zahájení a příprava jsou zásadní fází každého projektu. Je to nejdůležitější krok k dosažení úspěchu. 
Pokud je na začátku vše správně naplánováno, je větší pravděpodobnost, že projekt dotáhnete do 
konce. Během tohoto kroku si stanovíte cíl projektu, určíte, zda je projekt proveditelný, a určíte hlavní 
výstupy projektu.  

Zde je seznam otázek, na které byste měli v této fázi odpovědět:  

• Proč chcete tento projekt realizovat?   

V případě aliance EDUC je naším cílem usnadnit mobilitu studentů mezi našimi institucemi. Užitečné je 
to především pro krátkodobé mobility, aby si studenti nemuseli pořizovat místní studentskou kartu pro 
přístup k přijímající univerzitě a/nebo službám ve městě. 

Z administrativního hlediska by ESC usnadnilo procesy mobility studentů (registrace, ověřování), a 
usnadnilo tak práci různým zapojeným administrativním službám. 

• Jaké jsou očekávané výsledky projektu?  

Studenti a zaměstnanci mohou využívat výhod digitalizovaných evropských procesů. Každý student 
může být držitelem ESC. Univerzity zavedly standardy datových procesů, které umožňují výměnu dat 
mezi univerzitními informačními systémy.  
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• Kdo bude projekt realizovat?  

Záleží na velikosti projektu (jedna univerzita, konsorcium vysokých škol, ...). Mějte jasnou představu o 
tom, kdo jsou zúčastněné strany a povinné osoby, aby bylo možné ESC zavést (viz oddíl 2 této příručky). 

• Kdy budete projekt realizovat?  

Jasný a sdílený časový plán mezi všemi zúčastněnými odděleními a externími zúčastněnými stranami 
(např. poskytovatelem karet, systémem správy karet, ...). Mějte na paměti, že se jedná o různé vrstvy 
implementace: nejprve politické rozhodnutí, poté naplánování projektu, technická implementace, 
komunikace a distribuce karet. Celková časová prodleva mezi politickým rozhodnutím a skutečnou 
distribucí ESC může trvat několik měsíců v závislosti na omezeních a překážkách, kterým může vysoká 
škola čelit. 

• Jak budete projekt realizovat?  

Úkoly by měly být rozděleny mezi zúčastněné útvary. Měla by být vytvořena pracovní skupina, která 
usnadní hladké zavedení projektu (viz oddíl 2 této příručky). 

Tip: 

Vyplňte vzorový dokument "Případová studie ESC", který je k dispozici v této příručce. Pro 
zavádění ESC může být velmi užitečný. Napište popis projektu, který lze použít k interní i 
externí komunikaci.  

3.2 Soupis studentských karet  

Při přechodu ze současného studentského průkazu používaného vysokoškolskými institucemi na ESC 
je třeba nejprve identifikovat současný stav, příslušné technologie a související služby.    

Především je nutné zjistit následující informace:   

Typ karty (Materiál: plast, papír; Velikost karty; Digitální karta)   

Editace karty (Kdo je editorem karty?)   

Doručení karty (Kam a jak se karta doručuje a vydává?)   

Používání karty (identifikace, přístup ke službám)   

Údaje o studentovi na průkazu (fotografie, jméno, datum narození, místo narození, registrační číslo 
studenta, podpis, adresa studenta atd.)   

Další informace na kartě (název, identifikační číslo karty, název vysoké školy, datum platnosti karty, 
nálepka, logo, čárový kód/QR kód atd.)   

Použité technologie (magnetický pásek, bezkontaktní čip, čárový kód, QR kód atd.)   

Poskytované služby (způsob identifikace, přístup do budovy, tisk, sport, stravování, služby knihovny 
atd.) 
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Právní aspekty a omezení karty (GDPR, národní a místní legislativa) 

 3.3 Současné procesy  

Po vyhodnocení současného stavu studentských průkazů používaných vysokou školou je třeba také 
vyhodnotit proces vytváření průkazu a případně i proces systému správy průkazů.   

Používání běžného studentského průkazu se může na různých vysokých školách velmi lišit. Některé 
vysoké školy ji mohou například akceptovat pouze jako identifikační nástroj v rámci univerzity, zatímco 
jiné mohou umožnit samostatný přístup do vyhrazených prostor chráněných branami, které jsou 
přístupné prostřednictvím karty.   

Pro pomoc při zavádění ESC na vysokých školách je důležité vycházet ze současného procesu vydávání 
karet, aby byla zachována většina používaného systému a zařízení.   

Výrobní aspekty a dodávky 

Karty jsou obvykle vydávány vysokoškolskými institucemi, které však nemají vždy kontrolu nad jejich 
výrobou. Kartu může vyrobit například národní instituce nebo místní neinstitucionální subjekt podle 
předpisů, dohod a smluv s národními nebo místními stranami, které mohou omezovat její obsah.  

Distribuce karty závisí na typu karty: může se jednat o kartu fyzickou nebo virtuální. Distribuce 
virtuálních karet je jednodušší, protože je integrována do mobilní aplikace vysoké školy nebo jiné 
externí aplikace. Nejjednodušším způsobem zasílání virtuálních karet studentům může být doručení e-
mailem.   

Fyzická distribuce karet je obvykle tradičnější.  Univerzity mohou karty doručit na místní správní úřady, 
kde si je studenti mohou vyzvednout. Další možností je zasílání karet na adresy studentů poštou.   

Systémy pro správu karet 

Pokud existuje, může být systém správy karet umístěn buď uvnitř instituce, například jako modul 
systému správy identit, nebo mimo instituci, aniž by tato instituce kontrolovala výrobní proces.   

V závislosti na zavedeném systému by údaje o studentech měly pocházet ze systému pro správu identit. 
Pokud je systém správy karet oddělen od systému správy identit, musí spolu oba systémy komunikovat 
(např. webové služby a datové formáty jako xml, csv atd.).   

Část administrativní a také technické práce by měli vykonávat zaměstnanci VŠ. Změny údajů (např. 
údaje o studentovi, jako je jméno), výmazy (např. student ukončí studium na vysoké škole) a technické 
problémy jsou problémy, které musí řešit zaměstnanci, aby byla zachována funkčnost služby karet a 
údaje byly aktuální.   

4. Poskytované služby  

4.1 Identifikace evropského studenta 

Cílem ESC je poskytnout současnému studentskému průkazu evropský rozměr, a usnadnit tak 
mobilitu studentů. 
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Evropský studentský průkaz není novým ani dalším průkazem, ale pouze stávajícím průkazem studenta 
každé instituce, který je upraven tak, aby získal evropský rozměr. Vlastnictví studentského průkazu 
zůstává nezměněno, každý průkaz je stále vydáván vysokoškolskými institucemi.  

Aby bylo možné rozpoznat, že se jedná o evropský studentský průkaz, je na něm vytištěn vizuální prvek 
v podobě holografického loga. Přítomnost tohoto loga znamená, že se jedná o evropského studenta.  

Každý průkaz má číslo, které se nazývá číslo evropského studentského průkazu (European Student Card 
Number, ESCN). Toto číslo vytváří vysokoškolská instituce a odesílá ho do evropské digitální platformy 
nazvané ESC-Router (ESC-R). Toto číslo, vytištěné na studentském průkazu jako QR kód, umožňuje 
kterékoli vysoké škole nebo poskytovateli služeb se snadno dotazovat na platformu a zkontrolovat stav 
studenta. To lze provést na všech evropských vysokých školách bez ohledu na technologii jejich karet. 
Informace mohou být uloženy také na čipu karty, čímž studentský průkaz získává skutečný evropský a 
moderní rozměr. 

Je vytvořen také tzv. evropský identifikátor studenta (European Student Identificator, ESI), přičemž 
jako základ se použije číslo studenta domovské instituce a přidají se další prvky, aby se zajistilo, že 
každý ESI je jedinečný pro všechny vysokoškolské instituce (další technické informace viz oddíl 5.2).   

Databáze digitální platformy ESC-R vyžaduje a ukládá pouze tři povinné komponenty: ESI, ESCN a e-
mailovou adresu studenta.  Lze uložit i další nepovinné informace, jako je jméno studenta, datum 
narození, telefonní číslo a úroveň studia. 

E-mailovou adresu může student odstranit nebo změnit, čímž je zaručena ochrana osobních údajů 
každého studenta, student má nad osobními údaji plnou kontrolu. I když se student původně rozhodl 
a údaje byly do platformy odeslány, může se kdykoli rozhodnout údaje odstranit. 

Aby se však předešlo nedorozuměním (na straně studenta a na straně vysoké školy) a aby se zajistila 

lepší úroveň zabezpečení, doporučuje se institucím spravovat údaje o studentech pouze na úrovni 

vysoké školy. Student může při zápisu na vysokou školu udělit souhlas se zasíláním svých údajů na 

ESC-R. 

Doporučujeme čtenářům této příručky, aby si na stránkách ESC-Routeru vyhledali aktuální informace 
k tomuto tématu.  

Tip: 

Úplně prvním krokem pro vysokoškolskou instituci je identifikovat studenty jako evropské ve 
vztahu k ESC-R. Konkrétnější informace naleznete v části 5 této příručky. 

4.2 Audit služeb (interní a externí)  

Vysoká škola by měla určit, které služby jsou v současné době dostupné díky studentskému průkazu. 

Na základě tohoto seznamu by mělo být rozhodnuto, které služby by byly prostřednictvím ESC 
nejpotřebnější nebo nejdostupnější. Poté by měly být kontaktovány příslušné útvary odpovědné za 
tyto služby, aby posoudily možnosti zpřístupnění těchto služeb prostřednictvím ESC, které by nahradily 
stávající způsob fungování, případně by šlo o dodatečnou možnost skrze QR kód nebo čip ESC, pokud 
je to možné. 
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Příklad služeb souvisejících se studentským životem v kampusu: 

• Identifikace (např.: vzdělávací úřady, zkoušky) 
• Přístup do kontrolovaných oblastí v areálu školy, jako jsou knihovny, budovy, pokoje, 

parkoviště atd. 

• Přístupové body pro dveře, závory, turnikety, skříně na oblečení, parkoviště   

• Knihovna (např.: půjčování knih, samoobslužné boxy, čítárny, specifická online dokumentace 
atd.)   

• Stravování na vysokých školách: studentské restaurace, kavárny 

• Sportovní nabídka  

• Interní systém (např.: tisk, skenování, kopírování, automat na dobíjení kreditů, automaty na 
nápoje a občerstvení, catering, prádelny).   

Příklad služeb souvisejících se "studenty ve městě":  

• Slevy na místní dopravu  

• Kultura: kina, divadla, muzea, veřejné knihovny 

• Sport, komerční slevy atd. 

4.3 Případ použití knihoven  

Partneři EDUC se rozhodli vyzkoušet používání ESC v univerzitních knihovnách. Tato služba je totiž 
jednou z nejžádanějších ze strany studentů v rámci mobility.  

Po předložení průkazu ESC u hlavního vchodu do knihovny získá držitel průkazu přístup do prostor 
knihovny a k mnoha službám v ní. Partneři nezavedli žádný harmonizovaný postup, protože každá 
univerzita má jiný integrovaný knihovní systém. Konkrétnější informace týkající se implementace 
nalezne čtenář této příručky v části 6 věnované studijním případům univerzit.  

Služby knihovny, které lze pilotně vyzkoušet, jsou:  

• přístup do knihovny a k publikacím v ní (včetně denního tisku).  

• Půjčování knih - (každá vysoká škola si sama určí minimální dobu pobytu, po kterou si může 
knihy půjčovat).  

• Počítače s otevřeným přístupem v knihovně, IT službách a IT laboratořích v celém kampusu.  

• Online zdroje a minulé zkoušky   

• Přístup ke speciálním sbírkám a archivním materiálům  

• Plné využití služeb Helpdesku knihovny  

• WIFI prostřednictvím služby Eduroam nebo na vyžádání přístup k WIFI pro hosty, pokud 
domácí instituce službu Eduroam nevyužívá.  

• Rezervace skupinových studoven knihovny   

 

5. Technické provedení 

5.1 Registrace ESC-Router 



11 

 

Úloha ESC-R již byla zmíněna výše. Na této platformě jsou uložena data každého editovaného 
evropského studentského průkazu. Technická dokumentace týkající se nastavení rozhraní API, 
generování čísel ESC (ESCN) nebo konfigurace QR kódů je k dispozici na platformě po ověření uživatele.  

K registraci technického správce (zpravidla pracovníka IT) a funkčního správce (zpravidla ze 
zahraničního oddělení) lze použít webovou stránku https://router.europeanstudentcard.eu/register 
nebo federativní identifikaci EDUGAIN https://edugain.europeanstudentcard.eu. Dobrou praxí je 
zdvojení těchto funkcí v rámci každé instituce s registrací dvou technických pracovníků a dvou 
funkčních správců.  

Vytvoření účtu HEI vyžaduje následující informace:  

• Název instituce  

• Země  

• PIC kód organizace (tento kód lze najít nebo vytvořit pomocí následujícího odkazu: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/participant-register ).  

 

Tip: 

Po registraci v systému ESC-R si pečlivě přečtěte dokumentaci na platformě, která vám 
umožní nastavit správný postup. 

 

Účet správce je ověřován národním orgánem dohledu každé země nebo zeměpisné oblasti. Na konci 
tohoto postupu obdrží každý správce e-mail obsahující přihlašovací jméno a heslo. Přístup je pak 
umožněn prostřednictvím adresy URL https://router.europeanstudentcard.eu/login.   

Registrace každé instituce na této platformě je nezbytná: generují se zde klíče API, které systém 
správy karet potřebuje k registraci informací v ESC-R.  To umožní informačnímu systému vysoké školy 
komunikovat s ESC-Routerem. 

Souhlas studentů  

Nahrávání jakýchkoli údajů o studentech do systému ESC-Router vyžaduje souhlas studenta. Tento 
souhlas může být začleněn do online registrace studenta na vysoké škole. Sekci lze také vytvořit na 
portálu studenta v sekci GDPR. Tento souhlas však může student kdykoli udělit nebo odvolat. 
Doporučuje se proto umístit QR kód a hologram na všechny studentské průkazy. 

5.2 Evropský studentský identifikátor I (ESI)  

Pro jednoznačnou identifikaci evropského studenta musí být přidělen specifický identifikátor (ESI).   

Na evropském studentském průkazu musí být uvedeno ESI. Musí být proto nahrán do platformy ESC-
Router, aby ostatní instituce a poskytovatelé služeb mohli studenta identifikovat.  

Projekt MyAcademicID definoval specifický formát ESI. Tento formát je doporučený. 

https://router.europeanstudentcard.eu/register
https://edugain.europeanstudentcard.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Specifikace MyAcademicID definuje profil pro atribut schacPersonalUniqueCode (jak je definován v 
SCHAC - SCHema for Academia2 ), který se bude používat pro přenos evropského identifikátoru 
studenta.  

Pokud vysoká škola neimplementuje SCHema for Academia (ve svém adresáři LDAP), lze ESI přesto 
snadno vygenerovat při dodržení níže popsaného formátu.  

Formát SCHAC  

Evropský identifikátor studenta může mít jednu z těchto dvou podob v závislosti na kvalifikátorech 
potřebných k tomu, aby byl daný kód studenta celosvětově unikátní:  

ESI s celostátní (nebo regionální) působností kód studenta:  

urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:<country-code>:<code>  

ESI s kódem studenta pro celou vysokou školu:  

urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:< sHO>:<code>  

Kde: 

• <country-code> je platný identifikátor kódu země dle ISO 3166, kterým se kód studenta 
označí, aby jednoznačně identifikoval studenta v rámci členského státu (úředně přidělený  
kód země) nebo správního členění (např. provincie nebo stát; kód ISO 3166-2 3), je-li to 
relevantní.  
• <sHO> je hodnota schacHomeOrganization vysokoškolské instituce (případně dále 
kvalifikovaná organizační jednotkou, která vydává kód studenta). Vyžaduje se, pokud kód 
studenta vydává domovská organizace studenta (nebo jedna z jejích organizačních 
jednotek) a nelze zaručit, že jednoznačně identifikuje studenta v rámci členského státu 
nebo správního členění.  

• <code> je řetězec, který jednoznačně identifikuje studenta v rámci rozsahu, v němž byl 
vydán. Musí splňovat požadavky na řetězce používané v URN podle RFC 2141, oddíly 2.2 
až 2.4.  
• Úplná hodnota atributu schacPersonalUniqueCode pro ESI nepřesahuje délku 255 
znaků.  

Příklady  

Nenormativní příklady pro obě formy:  
• ESI s kódy studentů s celostátní působností:  

urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:hr:xxxxxxxxxx  

• ESI s kódy studentů v rámci celé vysoké školy:  
urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:example.edu:xxxxxxxxxx  
urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:math.example.edu:xxxxxxxxxx  

 

2 https://wiki.refeds.org/display/stan/SCHAC 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2
http://example.edu/
http://math.example.edu/
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 Poznámka: ESI před MyAcademicId...  

Před projektem MyAcademicId měl evropský identifikátor studenta následující formát: CN-PIC-
STUDENTCODE  

Kde:  

• CN je kód země instituce (norma ISO 3166-1).  
• PIC je účastnický identifikační kód instituce, kde je student zapsán.  

Důrazně se doporučuje používat formát uvedený v položce MyAcademicId.  

5.3 QR kód a hologram  

Společně s ESI, o němž byla řeč v předchozím bodě, jsou QR kód a hologram ESC jedinými vizuálními 
prvky, které jsou nutné k tomu, aby byl průkaz studenta VŠE rozpoznán jako průkaz ESC. QR kód kóduje 
adresu URL směřující na profil studenta v ESC-Routeru a hologram má bránit kopírování průkazu.  

Specifikace kódu QR  

Obsahem QR kódu je adresa URL, která odkazuje na doménu esc.gg vyplněnou ESCI (ESCN)4 . Uložení 
této adresy URL vyžaduje 50 znaků, tj. kód QR verze 3 (29 x 29 pixelů nebo modulů). Lze použít vyšší 
verzi, a umožnit tak vyšší úroveň opravy chyb.  

Programovací knihovna použitá k vygenerování kódu QR není nijak omezena.  

Hologram  

Hologramy je třeba objednat e-mailem z Francie u společnosti "SELP" na základě formuláře, který lze 
stáhnout z administrace routeru ESC. Jedna šarže obsahuje 8 000 kusů, cena za kus se pohybuje v řádu 
několika eurocentů. Hologramy je třeba nalepit na kartu před její laminací.  

Poznámky k fyzickým kartám 

Požadované součásti ESC lze vydat na zalaminovaném papíře a zachovat si status uznávané karty ESC. 
Typickým případem použití však je, že vysoká škola má vlastní studentský průkaz s dalšími vizuálními 
prvky, které je často třeba upravit tak, aby obsahovaly QR kód a hologram. Aby bylo možné tyto úpravy 
provést, je nutné vzít v úvahu požadavky ESC:  

• Doporučené rozměry QR kódu jsou alespoň 15 × 15 mm a může být umístěn kdekoli 
na přední nebo zadní straně průkazu, kde je dostatek místa a prostoru mezi ostatními 
možnými QR kódy.  
• Rozměry hologramu jsou 15 × 15 mm (doporučená minimální velikost). Musí být 
umístěn v jednom z rohů karty. Orientace hologramu musí být v souladu se směrem čtení 
karty.  

 

 

4 Např. http://esc.gg/e6480dc0-9fba-1035-a6bd-001932465463" \h 
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Úvahy o virtuální kartě ESC  

Aplikace Erasmus+  
Aplikace nabízí studentům, kteří se účastní programu Erasmus+, možnost přístupu k jejich virtuálnímu 
ESC. V ideálním případě by tato možnost měla být nabídnuta všem studentům zapsaným na evropské 
vysoké škole. Očekává se totiž, že studenti budou své ESC využívat i mimo mobilitu Erasmus+. Tato 
služba je studentovi zpřístupněna po přihlášení prostřednictvím EDUGAIN s přihlašovacími údaji 
domovské vysoké školy.  
Pozor: virtuální ESC poskytovaný prostřednictvím aplikace není připojen k ESC-R (aktuální k červenci 
2022), což znamená, že student používající aplikaci E+ nemá žádné číslo evropského studentského 
průkazu. Rovněž riziko podvodu je považováno za vyšší vzhledem k možnosti pořízení snímků 
obrazovky. 
 
Aplikace místní univerzity  
Virtuální karta usnadňuje proces vytváření, vydávání a řízení celého procesu, avšak nemožnost 
integrovat fyzický hologram by mohla vést k nejistotě ohledně skutečného vlastníka karty. Možným 
řešením, v závislosti na legislativě jednotlivých zemí, by bylo požádat studenta, aby kromě virtuální 
karty předložil i platný doklad totožnosti. 

 

6. Případová studie ESC 

Než se pustíte do implementace ESC, položte si ty správné otázky! 

Tento dokument by měl být dokončen v přípravné fázi provádění ESC. Na jeho promýšlení 
a zodpovězení by se měly podílet relevantní oddělení vysoké školy. 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE ESC 

 

A. OBECNÉ POLOŽKY 
1. Stanovte si jasný cíl, co je pro vaši instituci "splněný cíl". 

2. Proč se vaše instituce účastní? 

3. Existují ve vaší instituci nějaké strategické materiály týkající se této záležitosti? Nebo digitali-

zace obecně? 

4. Kdo bude odpovědnou osobou za agendu? Komu je odpovědná a jaké jsou její kompetence? 

5. Která oddělení/lidé musí být zapojeni? 

6. Jaké jsou kapacity univerzity pro tuto agendu (z hlediska lidí, technologií, hardwaru, softwaru, 

financí)? 

7. Identifikujte rozhodovací procesy pro schvalování úkolů, změn, rozhodnutí atd. 

 

B. AKTUÁLNÍ STAV 
1. Používáte nějakou formu studentské karty? Pokud ne, co tomu brání? 

2. Pokud ano, jaké služby vaše karta poskytuje? 

□ identifikace a ověření statusu studenta  

□ správa přístupu do budovy 
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□ půjčování knih z knihovny 

□ přístup k univerzitnímu stravování  

□ správa tisku a kopírování v areálu školy. 

□ online platby (restaurace, bufety, prodejní automaty, prádelny atd.). 

□ přístup k zlevněným sazbám za dopravu 

□ různé slevy vázané na status studenta v muzeích, obchodech, knihovnách, kinech atd. 

□ jiné (uveďte): 

2. Kde je systém správy karet umístěn a jak je spravován? 

a. Jak se změna dotkne dalších IT systémů, které na univerzitě používáte, a co je třeba 

změnit? 

3. Existuje právní základ pro implementaci na vaší univerzitě (interní, národní atd.)? 

4. Existují nějaká právní omezení (interní, vládní nebo jiná), která vám brání v zavedení ESC? 

 

C. CARD 
1. Jaký typ karty se ve vaší instituci používá (papírová, plastová, virtuální)? 

2. Kdo kartu vydává (národní instituce, mezinárodní organizace...) 

a. Kde a jak se tiskne? Máte kontrolu nad výrobním procesem? 

b. Kolik těchto karet potřebujete na rok? 

3. Kdo zajišťuje design karet? 

a. Jaké informace jsou na kartě vytištěny? 

b. Je možné ji změnit? 

c. Koho potřebujete oslovit a jaké informace potřebují? Určete proces. 

4. Jaký přístupový prostředek na univerzitě používáte? 

5. Jaký druh bezkontaktní technologie vaše karta používá (například Desfire EV1, Mifare PlusX, 

EM4102, Calypso...)? 

 

D. BUDOUCÍ PLÁN 
O KARTĚ 

1. Jak převedete stávající proces a karty na evropské studentské karty? 

□ Vydá nový typ karet 

□ Vydá starou kartu s přidaným hologramem ESC a QR kódem. 

2. Jak byste karty distribuovali? Budete karty rozdávat všem žákům, nebo jen některým? Pokud 

se jedná o fázový proces, popište jednotlivé fáze. 

3. Jaké jsou vaše očekávané a dostupné náklady? 

a. Potřebujete vyhlásit veřejnou soutěž? Jaké budou podmínky? 

4. Jaký bude způsob konstrukce evropského identifikátoru studenta? 

a. Kdo o tom rozhodne? 

O ESC-ROUTER 

1. Kdo bude zodpovědný za připojení vaší instituce k ESC-Routeru a jakým způsobem to bude 

provedeno? 

2. Jak budou studenti zaregistrováni do systému ESC-Router? Jak mohou být odhlášeni? 

a. Bude se jednat o ruční nebo automatizovaný proces? Pokud manuálně, kdo bude zod-

povědný za správnost údajů? 

b. Shromažďujete již všechny potřebné informace pro ESC-Router do svých databází, 

nebo je budete muset aktualizovat? 

3. Jak byste vyřešili požadavky GDPR? 
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a. Jak se bude shromažďovat souhlas studentů? 

b. Máte ve své instituci pověřence pro ochranu osobních údajů? Co je potřeba k získání 

jeho souhlasu? 

INFRASTRUKTURA 

1. Jak bude možné identifikovat studenta ve vašem systému (propojení mezi stávajícím místním 

ID studenta a ESCN/ESI)? 

2. Budete potřebovat přidat metodu ověřování do stávající infrastruktury? Je vaše univerzita 

schopna číst QR kódy jako metodu? 

3. Vyvolá zavedení ESC potřebu nových investic do nové infrastruktury? 

a. Jaká budou základní/průkopnická zařízení? 

b. Jaký fyzický hardware a software budete potřebovat/plánujete získat? (např. optická 

čtečka karet) 

4. Kolik lidí budete muset vyškolit v používání nové infrastruktury? Kdo a kdy to bude dělat? 

7. Zdroje  

 7.1 Slovníček 

API: Rozhraní pro programování aplikací  

CEF: Nástroj pro propojení Evropy  

ESC: Evropský studentský průkaz 

ESCN: číslo evropského studentského průkazu 

ESC-R: Evropský studentský průkaz Router (evropská digitální platforma)  

GDPR: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů  

HEI: vysokoškolská instituce 

RFID: identifikace na rádiové frekvenci   

SSO: Jednotné přihlášení 

 

7.2 Užitečné odkazy  

Evropská úroveň 

https://education.ec.europa.eu/levels/higher-education/european-student-card-initiative 

www.europeanstudentcard.eu  

https://router.europeanstudentcard.eu/loghome 

https://myacademic-id.eu/ 

http://www.europeanstudentcard.eu/
http://www.europeanstudentcard.eu/
https://router.europeanstudentcard.eu/loghome
https://myacademic-id.eu/
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Národní úrovně (partnerské univerzity EDUCards) 

Francie  

• Specializované internetové stránky Digitální Erasmus+ spravované Národní agenturou 
Erasmus+, včetně souboru nástrojů vytvořeného skupinou uživatelů z řad vysokých škol v 
letech 2020-2021: https://digital.erasmusplus.fr/. 

• https://www.etudiant.gouv.fr/fr/c-est-quoi-la-carte-etudiante-europeenne-1009 

• Le Comité National de la Carte étudiante et de ses usages : www.cnceu.fr  

• Page du projet Educards - Université de Rennes 1 : https://www.univ-rennes1.fr/le-projet-
educards-une-carte-etudiante-europeenne-au-sein-de-lalliance-educ    

• Page du projet Educards - Université Paris Nanterre : 
https://www.parisnanterre.fr/european-digital-univercity-educ/le-projet-educards-mise-en-
place-de-la-carte-etudiante-europeenne-au-sein-de-lalliance-educ  

Itálie 

• Erasmus v digitální podobě: http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-

going-digital/   

• Iniciativa Evropský studentský průkaz (ESCI): 

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/meeting-webinar-di-

ce-ed-euf-o-di-an/   

• Evropský studentský identifikátor (ESI): 

http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/erogazione-attivita-

didattica-digitale/   

Německo 

• Übersichtsseite des DAAD zu Erasmus+ DIGITAL - Nationale Agentur für EU-
Hochschulzusammenarbeit - DAAD 

• Educards-Projekt an der Universität Potsdam: Educards Projekt - EDUC World - Informieren 
- European Digital UniverCity (EDUC) - Universität Potsdam (uni-potsdam.de) 

Maďarsko 

• Webové stránky Univerzity v Pécsi: https://pte.hu/hu/educ 

Česká republika 

• Webové stránky Masarykovy univerzity: https://czs.muni.cz/cs/partneri/mezinarodni-
spoluprace/projektova-spoluprace#educards 

• EduID.cz: https://www.eduid.cz/cs/tech/categories/esi 

• Evropská komise: Evropská studentská karta: 
https://education.ec.europa.eu/cs/education-levels/higher-education/european-student-
card-initiative 

 

 

 

 

 

https://digital.erasmusplus.fr/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/c-est-quoi-la-carte-etudiante-europeenne-1009
http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/
http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/meeting-webinar-di-ce-ed-euf-o-di-an/
http://www.erasmusplus.it/istruzione_superiore/erasmus-going-digital/erogazione-attivita-didattica-digitale/
https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/erasmus-ab-2021/erasmusplus-digital/de/
https://eu.daad.de/programme-und-hochschulpolitik/erasmus-ab-2021/erasmusplus-digital/de/
https://www.uni-potsdam.de/de/educ/educards-project-1
https://www.uni-potsdam.de/de/educ/educards-project-1
https://pte.hu/hu/educ
https://czs.muni.cz/cs/partneri/mezinarodni-spoluprace/projektova-spoluprace#educards
https://czs.muni.cz/cs/partneri/mezinarodni-spoluprace/projektova-spoluprace#educards
https://www.eduid.cz/cs/tech/categories/esi
https://education.ec.europa.eu/cs/education-levels/higher-education/european-student-card-initiative
https://education.ec.europa.eu/cs/education-levels/higher-education/european-student-card-initiative
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8. Oddíl Dodatek 

Dodatek 1 

Jak jednoduše a efektivně vysvětlit studentům a zaměstnancům přidanou hodnotu ESC? Níže 

uvádíme několik příkladů. 

1.1 Komunikace se studenty  

Co je to Evropský studentský průkaz? 
 

Evropský studentský průkaz není nový průkaz, je to jen běžný studentský průkaz,  

ale vylepšený o evropský rozsah! 

 

Zásada: Váš status studenta je uznáván v celé Evropě. 

 

• Grafická identita díky evropskému hologramu na studentském průkazu, který umožňuje rychlou 

vizuální kontrolu. 

• Evropský identifikátor studenta (ESI), který díky evropské digitální platformě identifikuje studenta ve 

všech vyvinutých aplikacích a službách. 

• QR kód, který potvrzuje váš "status studenta" a jeho platnost prostřednictvím chytrého telefonu nebo 

jednoduché čtečky QR kódů. 

 

Cíl: Usnadnit vaši mobilitu v Evropě a umožnit vám přístup k více službám. 
 

• Zjednodušený přístup ke službám a studentským tarifům. 

• Zjednodušené administrativní postupy (výměna dat mezi institucemi). 

• přístup ke službám studentského života (univerzitní restaurace, studentský pokoj, knihovny atd.) 

• přístup ke službám města za studentské ceny (doprava, sport, kultura). 

 

Poznámka: Osobní údaje zasílané na zabezpečenou platformu Evropského studentského průkazu jsou následující: 

e-mailová adresa studenta, ESI (European Student Identifier) a akademická úroveň. 

 

1.2 Komunikace se zaměstnanci: příklad praktické poznámky  

 
Co je to Evropský studentský průkaz? 

 
Zásada: totožnost studenta je uznávána bez ohledu na jeho domovskou instituci v Evropě. 

• Grafická identita díky evropskému hologramu umístěnému na studentském průkazu, který umožňuje 

rychlou vizuální kontrolu.  

• Evropská identita studenta (ESI), která identifikuje studenta ve všech vyvinutých aplikacích a službách. 

• QR kód, který umožňuje ověřit "status studenta" a jeho platnost prostřednictvím chytrého telefonu 

nebo jednoduché čtečky QR kódů. 

 

Cíl: Usnadnit mobilitu v Evropě a zajistit přístup ke službám. 
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• Zjednodušený přístup ke službám a studentským tarifům. 

• Zjednodušené administrativní postupy (výměna dat mezi institucemi). 

• přístup ke službám studentského života (univerzitní restaurace, studentský pokoj, knihovny). 

• přístup ke službám města za studentské ceny (doprava, sport, kultura). 

 

 

Jaké využití bude mít na univerzitě v Rennes 1 v letech 2021-2022? 

• Pro všechny studenty na začátku akademického roku 2021: studentský průkaz s evropským 
hologramem. 

• Pro studenty na výjezdní mobilitě: experiment v rámci projektu Educards umožní studentům na 
mobilitě v Evropě mít studentský průkaz s QR kódem, který jim umožní potvrdit status studenta v 
zahraničí a přímý přístup k určitým službám v závislosti na hostitelské instituci.  

• Pro přijíždějící studenty: Pro příchozí studenty bude jako obvykle vydán průkaz studenta UR1 
(včetně hologramu). Studentské kanceláře nejsou v tuto chvíli povinny skenovat QR kódy, které 
mohou být na průkazech domovských institucí přijíždějících mobilních studentů. 

• Student s evropským studentským průkazem jiné instituce může mít přístup k: 
o Studentský tarif v restauracích a kavárnách (platba u pokladny) 
o Služby knihovny (pouze pro studenty EDUC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


