PLATBA KOLEJNÉHO, KAUCÍ, SLUŽEB A POPLATKŮ,
spojených s ubytování na kolejích ČZU
Ubytování na kolejích je možné hradit níže uvedenými formami.
Úhradu je potřebné provést v termínu podle článku II. odst. 1. – Smlouvy o ubytování, do 15. dne v měsíci, za
příslušný kalendářní měsíc. Úhradou se rozumí den připsání prostředků na účet České zemědělské univerzity
v Praze. Při pozdějším připsání prostředků se plátce dostává do prodlení.

Předpis a rozpis plateb najdete na portalu https://iskam.czu.cz/konta

Formy úhrady:
1) úhrada inkasem je preferovanou formou platby, provádí se následovně:
•

•
•
•

ve své bance je nutné zadat povolení k inkasu (resp. Zřízení povolení inkasa) ze svého účtu na
účet příjemce platby, České zemědělské univerzity v Praze, číslo účtu 500022222/0800
(povolení inkasa lze v bankách provést přes jejich aplikace internetového bankovnictví nebo
prostřednictvím tiskopisu banky),
limit inkasa je vhodné nastavit na min. 8.000,- Kč, dobu platnosti neomezenou,
nastavení inkasa na portalu https://iskam.czu.cz/login
vyplňte na kartě studenta „základní údaje“ číslo účtu, ze kterého bude inkasováno a zaškrtněte
možnost volby, platba inkasem
Bankovní účet:

-

/

Platba inkasem:

•

podmínkou provedení úhrady je dostatek hotovosti na svém účtu ke dni splatnosti (inkaso
univerzita zadává k 7. - 10. dni běžného měsíce, splatnost jsou 2 kalendářní dny v případě
nedostatku prostředků na účtu nebude inkaso v daném měsíci provedeno),
• provedené inkaso je spárováno s pohledávkou univerzity, příslušný měsíc je uhrazen,
• i při ukončení ubytování je možné platit kolejné inkasem. Po ukončení ubytování nezapomeňte
zrušit příkaz k inkasu ve své bance. Každý ubytovaný je povinen si sám zajistit, aby měl při
odchodu vše uhrazeno,
• platební symboly zadává příjemce platby, Česká zemědělská univerzita v Praze.
2) úhrada příkazem k úhradě (platební příkaz) se provádí následovně:
• platby za ubytování se generují 1. den kalendářního měsíce,
• po zjištění platné pohledávky univerzity za ubytování - částky k úhradě, na portále
http://iskam.czu.cz/konta je potřebné zadat ve své bance platební příkaz ve výši pohledávky na
účet České zemědělské univerzity v Praze, číslu účtu 500022222/0800,
• variabilní symbol (VS) pro identifikaci při platbách 817501,
• specifický symbol (SS) pro identifikaci při platbách - je nutné uvést Univerzitní identifikační
číslo (UIČ),
• provedená platba je spárována s pohledávkou univerzity, příslušný měsíc je uhrazen,
• bez uvedení VS a SS je platba neidentifikovatelná a nemusí být v termínu splatnosti
spárována s pohledávkou univerzity,
• platba kauce se provádí se stejnými symboly.
3) pro platbu ze zahraničí:
• IBAN: CZ3808000000000500022222
• SWIFT (BIC): GIBACZPX
Adresa banky:
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

Adresa příjemce:
ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 - Suchdol

4) úhrada platební kartou a vkladem v hotovosti se provádí v provozních hodinách,
po - pá od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin na pokladně, v přízemí budovy Knihovna ČZU.
5) úhrada platební kartou on-line přes platební bránu se provádí po přihlášení do portálu
http://iskam.czu.cz/login a kliknutím na tlačítko „nabít a uhradit pohledávky“.
V případě uvedení nesprávných symbolů platby, nese plátce veškeré důsledky z toho plynoucí.
Ing. Jana Rácová
ředitelka KaM ČZU v Praze

