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Podávání žádostí 
Na stránce https://iskam-web.vse.cz/ se student přihlásí do kolejního informačního systému. 

Studenti jiných škol se musí před přihlášením zaregistrovat. 

 

1. Přihlášení studenta VŠE 

 

 

Po stisknutí „Přihlásit“ se student VŠE přihlásí pomocí přístupového uživatelského jména a 

hesla shodným se studijním informačním systémem InSIS.  

2. Přihlášení absolventa VŠE 
Studentům po ukončení studia přestává fungovat školní přihlášení do systému ISKAM, proto si 

nechají obnovit heslo pomocí emailu, který mají uvedený v ISKAM. Pomocí tohoto emailu a 

hesla, které si obnoví, se nadále budou přihlašovat. 

 

 

https://iskam-web.vse.cz/
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3. Přihlášení studentů jiných škol (Registrace) 
Registrace slouží pouze pro studenty jiných škol. 

 

Po stisknutí odkazu „Zaregistrovat se“ bude student vyzván k doplnění údajů o své osobě.  

4. Podání žádosti 
Přihlášený student si v kartě „Ubytování -  Žádosti o ubytování (Pořadníky)“ vybere pořadník. 

VŠE studenti v Praze – pořadník VŠE Praha 

VŠE studenti v Jindřichově Hradci – pořadník VŠE Jindřichův Hradec 

Degree studenti – pořadník VŠE Praha 

Ostatní žadatelé (studenti jiných škol a absolventi VŠE) – pořadník Ostatní žadatelé 

 

Po vybrání pořadníku student klikne na tlačítko pro podání nové žádosti.  
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Výběr preferované koleje 

Při podávání žádosti si žadatel vybere preferovanou kolej, náhradní kolej a preferované 

datum nástupu. Datum odchodu je pro všechny stanoveno. Z kapacitních důvodů může být 

vybraná kolej, pokoj i datum nástupu změněno ze strany Centrálního ubytování.  
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Svůj výběr student potvrdí tlačítkem Podat žádost a žádost bude podána. 

Žádost je podaná a momentálně ve stavu Nerozhodnutá.  

V případě, že žadatel již bydlí na kolejích, objeví se mu v žádosti preferovaný pokoj a zároveň 

je možné pomocí zaškrtávacích políček doplnit upřesňující informace. 

 

Navíc má možnost zrušit si preferovaný pokoj z minulého ubytování a později mít možnost 

výběru pokoje. 

Spolu s podanou žádostí je potřeba uhradit rezervační kauci dle aktuálních instrukcí pro 

danou žádost (Harmonogram, Letní ubytování). Pokud se žádost změní na Předběžně 

uspokojená, znamená to, že studentovi bude přiděleno ubytování (nejdříve po hromadném 

uzavření podání žádostí).   
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5. Zrušení žádosti 
Pokud student chce svojí žádost zrušit, dole vyplní důvod ke zrušení žádosti o ubytování a 

klikne na tlačítko Žádost u zrušení. 

 

Zrušení žádosti provede během několika dní Centrální ubytování. 

Výběr pokoje 
Dle aktuálních instrukcí pro danou žádost (Harmonogram, Letní ubytování) dojde ke změně 

stavu žádosti na Uspokojená. V případě, že studentovi nebyl přidělen požadovaný pokoj, má 

možnost si pokoj vybrat. 
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Zde uvidíte pokoje možné k výběru, jednolůžkový pokoj poznáte dle sloupce Počet lůžek. 

Důležité: pokud chcete být na pokoji s vaším kamarádem, oba si musíte vybrat stejný pokoj. 

  

Po výběru pokoje uvidíte rekapitulaci vaší rezervace. 
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Po úspěšném podání žádosti se zobrazí toto okno. 

 

Vaší rezervaci uvidíte v sekci Ubytování – Přehled ubytování. 

 

  


