Rezeravace služeb
Od 1.4.2016 je změněn systém rezervování a účtování služeb, zde jsou instrukce pro jeho
používání ubytovanými:
1. Změna cen
Dojde k diferenciaci cen služeb pro jednotlivé koleje, můžete se tedy stát, že dojde ke
zvýšení cen některých služeb. Ceníky služeb pro jednotlivé koleje budou včas
zveřejněny na webových stránkách.
2. Změna placení a splatnosti služeb
Všechny služby budou mít splatnost 20. v měsíci (stejně jako kolejné), je tedy možné
službu neuhradit přímo na místě, ale využít zaplacení přes platební bránu. Stejně tak
si můžete nabít peníze do konta a postupně je čerpat. Pokud budete mít v den inkasa
nějaké neuhrazené služby v kontě, budou Vám zinkasovány s kolejným.
3. Zrušení rezervace
Rezervaci můžete zrušit minimálně 30 minut před začátkem služby, poté již bude vždy
nutné službu zaplatit.
4. Permanentky
Permanentky bohužel nejde zařídit přes webové rozhraní, musíte si je vyřídit na
recepci jako doposud. Permanentka se nahraje na Váš ISIC, platba za permanentku je
stejná jako u služby (možnost platby ihned či později přes platební bránu či inkasem).
5. Nevybrání služby
Pokud nastane situace, kdy si nebudete moci vybrat službu ne vlastní vinou (porucha
pračky, zpoždění předchozího studenta), recepční Vám službu stornují a vy si ji
budete moci zarezervovat jindy.
6. Rezerevace služby přes webové rozraní
Službu si můžete rezervovat klasicky na recepci, jak tomu bylo doposud, anebo
můžete využít webové rozhraní. Návod na rezervaci služby je níže.
7. Pozdní vrácení služby
Pokud student pozdě vrátí službu, je povinen zaplatit pokutu 50 Kč. Studentovi, který
kvůli tomu přijde o možnost využití služby, se služba stornuje bez nutnosti platby za
tuto nevybranou službu.

Rezervace služby
1. Přihlásíte se na webu iskam-web.vse.cz a kliknete na kartu Rezervace služeb.
2. Objeví se Vám hlavní stránka rezervací služeb, pro rezervaci služby kliknete na
vybranou službu (např. Posilovna koleje Jarov III.G), objeví se Vám rezeravace na
konkrétním službu. Vyberete si datum, na kdy si chcete službu rezervovat a kliknete
na Nová rezervace.

3. Poté si v novém okně zvolíte čas rezervace a rezervaci potvrdíte. Na hlavní stránce se Vám
poté zobrazí všechny Vaše vytvořené rezervace. Pokud budete chtít rezervaci zrušit, můžete
to udělat jednoduše kliknutím na tlačítko odpadkového koše u každé rezervace (u některých
sportovišť je daná minimální doba rušení rezervace před začátkem rezervace).

