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1/3 - Průvodce nastavením
uživatelského účtu CAS UK
pro studenty Přípravného kurzu 1. LF UK

Anotace: 

Uživatelský účet CAS UK slouží k ověření identity uživatele v 
systémech Univerzity Karlovy a 1. LF UK. Studenti přípravného 
kurzu použijí uživatelský účet CAS UK k přihlašování 
do e-learnigového kurzu v systému Moodle a do aplikace pro 
online setkávání MS Teams. Uživatelský účet CAS UK je možné 
aktivovat až po 24 hodinách od doručení oznámení o přijetí do 
Přípravného kurzu 1.LF UK od studijní referentky. 

mailto:tomas.nikl@lf1.cuni.cz


1.
Pokračujte pouze v případě, že uplynulo 24 hodin od doručení oznámení o přijetí do 
Přípravného kurzu 1.LF UK od studijní referentky, jinak nemusí být uživatelský účet ještě 
k dispozici a proces aktivace nebude úspěšný.

Otevřete stránky Centrální autentizační služby UK: https://cas.cuni.cz/

https://cas.cuni.cz/


2.
Na stránce klikněte na: 
> Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a)



3.
• Ve formuláři vyplňte pole jméno, příjmení a datum narození.
• E-mail nevyplňujte.
• Klikněte na tlačítko Odeslat.



4.
• Vyplňte číslo osoby, které obdržíte od studijní referentky.
• Uveďte koncovku rodného čísla – část za lomítkem. Zahraniční studenti obdrží 

informaci e-mailem od studijní referentky.
• U položky E-mail vyberte z roletové nabídky možnost "Jiná...", zadejte váš e-mail a 

klikněte na tlačítko Odeslat. Toto udělejte i v případě, že vaše e-mailová adresa se v 
roletové nabídce nachází !!!



5.
• Na zadaný e-mail bude doručen autorizační kód.
• Kód doplňte do pole Autorizační kód.
• Zvolte si heslo dle uvedených pravidel.
• Napište je do polí Nové heslo a Nové heslo (kontrola).
• Klikněte na tlačítko Odeslat.

Heslo Vašeho uživatelského účtu CAS UK je nastaveno.



6.
• Závěrem ověřte, že součástí Vašeho uživatelského účtu CAS UK je Vaše

e-mailová adresa.
• V nabídce klikněte na: Informace o účtu.
• V seznamu najděte položku e-mail. Pokud je prázdná, klikněte v menu na:

Změnit kontaktní informace.
• Na stránce Nastavení kontaktních informací najděte položku e-mail, vyplňte ji

a klikněte na tlačítko Nastavit email.
• V informacích o účtu bude nyní Váš e-mail zobrazen.
• Na této stránce najdete Vaše Přihlašovací jméno, které může být buďto číslo

osoby nebo zkratka Vašeho jména.

Váš uživatelský účet CAS UK je nyní nastaven a připraven 
k použití. 

Podpora uživatelů: +420 777 10 11 66 - Tomáš Nikl 
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