
Návod na vygenerování  př í s tupového hes la  do  SIS pro  externí  

spolupracovníky  katedry  zoologie 

Vzhledem ke změnám nastavení pravidel přihlašování uživatelů do SIS, ke kterým na Přírodovědecké 

fakultě UK v Praze došlo od 1. 3. 2012, přestala platit původní hesla, kterými bylo dosud možné se do SIS 

přihlašovat. Nadále bude možné přihlásit se pouze prostřednictvím hesla evidovaného v Centrální 

autentizační službě Univerzity (CAS). V případě, že tedy máte problém s přihlášením se do SIS, postupujte 

následujícím způsobem: 

1. Požádejte katedrového koordinátora pro WhoIs a SIS (Ing. Jindřiška Peterková, e-mail: 

peterkoj@natur.cuni.cz, tel. 22195 1841) o zaslání Vašeho přihlašovacího čísla UKČO. Toto číslo bude 

sloužit jako přístupové jméno/login, kterým se nadále budete do SIS přihlašovat. Zároveň jim zašlete Vaši e-

mailovou adresu, která má být uvedena v databázích jako „oficiální“ a na kterou má být doručen autorizační 

kód nutný pro nastavení hesla. 

2. Vyplňte na adrese http://cas.cuni.cz/reset/search Vaše křestní jméno, příjmení, datum narození, zaslané 

UKČO (do pole Číslo osoby) a koncovku rodného čísla a údaje odešlete. 

 

3. Dále postupujte podle pokynů systému. Heslo vygenerované systémem (pozor – přihlašovací jméno, tj. 

UKČO, měnit možné není!!!) je poté nutné si změnit na adrese 

https://ldap1.cuni.cz/account/password/nomenu/1 – jako přihlašovací jméno použijte opět Vaše UKČO. 

Takto změněné heslo platí 365 dní, před koncem platnosti Vám systém automaticky zašle upozornění na 

nutnost obnovy. Spolu s vaším přihlašovacím jménem – UKČO – Vám toto heslo bude sloužit pro 

přístup do SIS  
 



4. V případě, že Vám systém vygenerování hesla výše uvedeným způsobem neumožní, objeví se na 

obrazovce nahoře upozornění: 

 
V tom případě kontaktujte znovu katedrového koordinátora pro WhoIs a SIS (je možné, že vás požádá o 

Vaše datum narození), která požádá administrátora o autorizační kód k nastavení hesla. Ten Vám bude 

zaslán a poté bude možno postupovat podle bodů 2-3 s tím, že do pole Koncovka rodného čísla (kódu) 

vyplníte celý autorizační kód (platnost kódu je pouze 10 dní!!!). 

Heslo nastavené tímto způsobem je tzv. neověřené heslo a je určeno především pro osoby s dlouhodobou 

nebo trvalou fyzickou nedostupností výdejny průkazů UK. Používají jej často právě externí spolupracovníci, 

u nichž vystavení průkazu UK není povinné a je zpoplatněno. 

Pokud jste v databázi WhoIs momentálně vedeni jako osoby s pracovním poměrem či dohodou o pracovní 

činnosti, nebo jako studující některé z následujících fakult: Přírodovědecká fakulta, Matematicko-

fyzikální fakulta, Farmaceutická fakulta, není možné si neověřené heslo nastavit a je nutné si pro 
přístup do SIS nastavit ověřené heslo. Ověřená hesla jsou vydávána při osobní návštěvě některé z výdejen 

průkazů UK (tam vydávají heslo i osobám bez průkazu UK) http://www.cuni.cz/UK-3249.html. Ověřená 

hesla umožňují na rozdíl od hesel neověřených např. i přístup na intranet Přírodovědecké fakulty. 

Pokud jste zaměstnanci/studenti některé ze součástí UK, máte platný a funkční login i heslo do CAS a 

přesto Vám SIS neumožní aktivní přístup do aplikací nutných pro činnost spojenou s Vaší spoluprací s 

katedrou zoologie, kontaktujte vlastního správce SIS, případně pošlete e-mail popisující váš problém na 

adresu: sis@natur.cuni.cz. 

 

Dne 6. 11. 2012 


