
INFORMACE PRO NOVÉ SLEVOVÉ MÍSTO

O EYCA kartě
Evropská karta mládeže EYCA (European Youth Card) je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. Nejed-
ná se o slevovou kartu pouze pro studenty; v České republice ji mohou získat všichni lidé ve věku 5–30 let. 
Momentálně je v ČR asi 20 000 držitelů těchto karet a mohou využívat přes 1000 slev a výhod. Ve světě je 
Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé, má 4 miliony držitelů, kteří mohou čerpat 
asi 60 000 slev ve 36 evropských zemích. Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, 
jako je cestování, doprava, kultura, ubytování, stravování, nakupování, sport, služby či vzdělávání.
Velikost slev se liší v různých oblastech i na jednotlivých slevových místech. Kulturní organizace obvykle 
slevují 20–50%. Významné jsou rovněž slevy na ubytování (10–40%) a sleva v průměru 30% se dá získat na 
dopravu ve vybraných evropských zemích. Některé cestovní kanceláře, obchody a autoškoly poskytují slevy 
5–15%. (Podrobné info o slevách na www.eyca.cz nebo www.eyca .org)
Kartu je možné využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let.
Karty EYCA provozuje v ČR Česká rada dětí a mládeže, nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je 
podporovat mladé lidi. Držitelům karet je umožněno snáze realizovat své sny, rozšířit si obzory například 
v zahraničí, nebo zvládat studijní a běžný život v současném světě. Cílem je poskytnout mladým lidem do-
statek kvalitních informací, pohybu a povzbudit je k participaci ve společnosti.

Jak karta funguje?
Náležitosti: Jedná se o průkaz velikosti kreditní karty, opatřený následujícími prvky:
* Jméno a PŘÍJMENÍ držitele
* Datum narození držitele     
* Fotografie držitele o velikosti 3x2,2 cm
* Platnost karty (1 rok od vystavení)   
* Číslo karty
* Logo EYCA

Varianty: 
Evropská karta mládeže – veřejnost klasik
Evropská karta mládeže – veřejnost student
Evropská karta mládeže – členská klasik (platí pro členy určitého sdružení či instituce)
Evropská karta mládeže – členská student
Cena: 100 Kč
 
Více o variantách karet EYCA
Na první pohled se může typologie karet zdát složitá, ve skutečnosti však není náročné se v ní zorientovat – 
stačí pochopit úmysl, který je za tím: chceme, aby kartu mohl získat každý, kdo splňuje věkovou hranici 5 až 
30 let – k tomu slouží varianta „klasik“, kterou dostane každý, kdo si ji koupí. V případě studentů je situace 
taková, že často potřebují nějaký průkaz potvrzující, že studují – těm chceme vyjít vstříc, aby mohli používat 
kartu EYCA právě jako tento doklad, a to po celé Evropě. Proto varianta karty „student“, na kterou lze také 
čerpat některé slevy navíc a je mnohdy použitelná i mimo slevová místa EYCA. V rámci slevových míst EYCA 
mají obvykle studenti i pracující stejné výhody.
Pokud jde o členění karet na veřejné a členské, první typ je opět dostupný pro každého, druhý náleží členům 
sdružení pro děti a mládež a slouží jim tak zároveň jako členský průkaz.
Nakonec se ještě můžete setkat s kartami tzv. co-brandovanými: pokud provozovatel uzavře dohodu 
s některým partnerem, mohou vznikat jakési multifunkční karty, což snižuje mladým povinnost schraňovat 
u sebe velké množství různých dokladů.
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