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Správa účelových zařízení 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE nejen pro I. ročníky přijaté ke 

studiu na fakultách a součástech ČVUT 

Kde a jak získám ubytování na koleji  https://www.suz.cvut.cz/rezr 

Podání žádosti o ubytování na koleji  ON-LINE  https://web.suz.cvut.cz/Login  

Harmonogram ubytování, Scénář ubytování, Všeobecné ubytovací pod. – zásadní termíny  

https://www.suz.cvut.cz/koleje/informace-a-dokumenty  

Ceníky ubytování  https://www.suz.cvut.cz/cenik  

Webové stránky Správy účelových zařízení – koleje a menzy  

https://www.suz.cvut.cz/  

--------------------------------------------------------------------------- 

Platba peněžní jistoty (a služeb spojených s ubytováním) 

Je vyžadováno – PRIORITA -, aby student platit veškeré platby 

zásadně BEZHOTOVOSTNĚ! 

Informace o bankovním spojení: 

Pro úhrady převodním příkazem nebo složením hotovosti v bance musíte uvést tyto údaje:  

1. Číslo účtu: 27- 4082130287/0100 (Komerční banka, Praha 6)  

2. Konstantní symbol: 0308  

3. Variabilní symbol: naleznete v „Základních údajích“ v ubytovacím systému ISKAM4  

(za použití VS si většina peněžních ústavů účtuje poplatek 50 Kč). Platba ze zahraničí dále sebou nese poplatek spojený 

s převodem měny, ten jde ve finále na vrub účtu plátce, viz Ceník náhrad https://www.suz.cvut.cz/cenik 

Student zaplacením požadované výše peněžní jistoty projevuje zájem o přidělené ubytování na koleji (rezervace, 

žádost). Termín úhrady je vždy stanovený. Pokud neuhradí peněžní jistotu do stanoveného termínu, jeho 

místo propadá ve prospěch dalších žadatelů. 

Stornopoplatky vážící se k ubytování jsou řešeny v dokumentu Všeobecné ubytovací podmínky pro daný akademický 

rok v oddílu E). Konkrétní výše stornopoplatku je pak dále popsána v Ceníku náhrad el.spotřebičů, el. energie, pokut 

a dalších služeb viz https://www.suz.cvut.cz/cenik 

V případě zahraničních studentů a všeobecně pro platby ze zahraničí doporučujeme využití platební 

brány GoPay. Je to nejjednodušší cesta (rychlá a podstatně levnější než bankovní převody) a v případě nečerpání 

žádné ubytovací služby a splnění podmínek pro vrácení již zaplacené jistoty bez stornopoplatku lze peníze přes tuto 

bránu zaslat BEZPLATNĚ zpět. Více o metodice GoPay zde https://www.suz.cvut.cz/files/gopay.pdf  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Podrobnosti k převodu peněz PRO PLATBY ZE ZAHRANIČÍ:  

Příjemce  

  Číslo účtu příjemce: (IBAN) CZ2001000000274082130287  
  Číslo účtu příjemce: 27-4082130287/0100  

  Název účtu příjemce: Správa účelových zařízení ČVUT Praha  
  Adresa Vaníčkova 7, 160 17 - Praha 6, Česká republika  

Banka příjemce  
  BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPPXXX  

  Jméno příjemce: Komerční banka, a.s.  

  Adresa: Komerční banka, a. s., Dejvická 189/5, 160 59  Praha 6, Česká republika 
 

Variabilní symbol pište do „zprávy pro příjemce“ (platné pro zahraniční platby) 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Chcete bydlet v kolejích ČVUT? Stačí si podat žádost o ubytování na koleji: 

Pro získání ubytování na koleji (rezervace či žádost (nový žadatel)) se musí student přihlásit přes webové 

rozhraní: https://web.suz.cvut.cz/Login   

REZERVACE = PLATNÉ POUZE PRO JIŽ BYDLÍCÍ STUDENTY, páry se rezervují u hospodářky 

koleje v době rezervací 

ŽÁDOST = PLATNÉ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ A JEŠTĚ NEBYDLÍCÍ STUDENTY, páry si požádají 

primárně přes webové rozhraní + žádost písemně na OUS  

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE získává student od Vás. 

Možné varianty, kterými se student může přihlásit do systému: 

1. Základním způsobem je doposud užívané přihlášení prostřednictvím usermapu ČVUT,  

2. dále zůstává pro žadatele z ČVUT bez platného IDIS možnost přihlášení prostřednictvím příjmení a rodného čísla,  

3. dále je možné přihlášení prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které si uživatel nastavil při zadávání 

přihlášky na webu ČVUT, tak jsou zvyklí noví uchazeči o studium na ČVUT.   

4. Pro stávající uživatele mimo ČVUT a pro zájemce z ČVUT (nastávají případy, kdy nemají aktivní přihlášení přes 

usermap, třeba mezi koncem bakaláře a zápisem na magisterského studia) jsme spustili možnost se přihlásit 

prostřednictvím evidované mailové adresy a zvoleného hesla. O link, který jim bude zaslán ubytovatelkou, pro 

nastavení hesla, si musí požádat. Link bude mít životnost 24 hodin, do kdy musí být využit nebo později musí být 

vyžádán jiný. Zasílání odkazu je přes ubytovatelky proto, aby nebylo snadno možné se dostat k informacím na cizím 

účtu a aby nemohl někdo snadno žádat o změny hesla pro jiného uživatele. 

 

Varianty 2. a 3. jsou jen přechodné a slouží pro přihlašování studentů ČVUT, dokud nezískají platné 

školní přihlášení dle Varianty 1.  

! REGISTRACE do ubytovacího systému ISKaM4 NEPLATÍ pro studenta UCHAZEČE! Data z KOSu se nám 

překlápějí do systému přes noc. Za data uvedená v KOSu zodpovídá vkladatel údajů, čili fakulta ! 

 

 

 V PŘÍPADĚ UVEDENÍ NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ PLATBY NESE PLÁTCE VEŠKERÉ 

DŮSLEDKY Z TOHO PLYNOUCÍ! 

https://web.suz.cvut.cz/Login
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Podávání žádostí – podávání žádostí pro AR 2017/2018 přes web od 1. 3. 2017 

Termíny jsou specifikovány v Harmonogramu ubytování pro daný akademický rok. U nás na stránkách tyto 

dokumenty naleznete na https://www.suz.cvut.cz/koleje/informace-a-dokumenty  

Předpokládané finanční náklady spojené s ubytováním naleznete: 

https://www.suz.cvut.cz/koleje/informace-a-dokumenty  

Jak probíhá vyhodnocení přidělování ubytování na koleji? 

V souladu se Scénářem ubytování pro aktuální AR a s ním souvisejících dokumentů. 

Pokud studentovi byla v předchozích kolech žádost o ubytování na koleji zrušena, může si podat žádost novou. 

Co potřebujete k nástupu na kolej? 

Občanský průkaz nebo pas, 1 x průkazové foto. 

- Student ČVUT předkládá ke kontrole občanský průkaz (ve sporných případech se prokazuje platnou kartou 
ČVUT nebo aktuálně vydaným potvrzením o studiu). Ve sporných případech je ubytovanému účtována cena 

samoplátce do dne fyzického předložení platné karty ČVUT nebo odevzdání aktuálního potvrzení o studiu 
prezenční nebo kombinované formy na ČVUT, viz  www.suz.cvut.cz/cenik 

- Student přijíždějící na stáž nebo studijní výměnný pobyt – jeho podmínky ubytování se řídí podle specifických 

podmínek. Bližší informace nalezne ve VUP, viz oddíl F) a G) 
- Pojištění majetku - student podepisuje dodatek ke smlouvě o ubytování v den nástupu na kolej. 

Nastěhování probíhá v pracovní dny a v úřední hodiny dané koleje. Pokud student uvažuje, že přijede 

mimo úřední hodiny a pracovní dny (pouze stáže nebo studenti na studijním výměnném pobytu) MUSÍ 

BEZPODMÍNEČNĚ tuto informaci nahlásit min. 3 dny předem na OpU (ubytovani@suz.cvut.cz  nebo 

přímo na kolej, kde má provedenou rezervaci viz www.suz.cvut.cz/koleje), aby se zajistilo vše potřebné! 

A samozřejmě nezapomeňte, že před samotným nástupem na kolej musíte mít uhrazenou finanční 

jistotu, ubytování, pojištění.  

Masarykova kolej, kolej Podolí a Centrální recepce (Blok 1 – Strahov) jsou výběrčími místy, kde můžete 

platit jak platební kartou (poplatek), tak v hotovosti. Na ostatních kolejích platba jistoty, ubytování a 

pojištění neprobíhá!!! 

Mohu si vyměnit přidělené místo na koleji? Ano, ale…. 

Vždy je možná po uspokojení všech žádostí a po termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování pro daný 

akademický rok. 

Jak mohu ukončit ubytování na koleji? 

Student může ukončit ubytování různě. 

Za splnění podmínky podání písemné výpovědi (formulář u hospodářky koleje) s tím, že odbydlí 30 dní a jistota mu 

bude vrácena. Nebo ukončí ihned a jistota propadá ve prospěch SÚZ. Výpověď se nepodává poslední měsíc 

ubytování, kdy mu bude končit smlouva o ubytování. 

KONTAKTY A DŮLEŽITÉ ODKAZY 

Úřední hodiny OpU 

PO, ÚT, ČT – 8:00 – 15:00 

ST – 9:00 – 16:00 

PÁ – 8:00 – 14:00 

e-mail: ubytovani@suz.cvut.cz 

tel.: 234 678 387; 234 678 305 

Technická podpora ISKaM4: iskam@suz.cvut.cz     Za odbor ubytovacích služeb 

Ing. Dvořáková Ilona & kolektiv 
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