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Platba pohledávek 
V kartě „Účet - Základní údaje“ v dolní části vidíme veškeré pohledávky. V tomto případě se jedná o 

pohledávku za ubytování před splatností a pohledávku za pračku po splatnosti. 

Existuje několik možností jak tyto pohledávky uhradit 

 Přes online platební bránu – tlačítko NABÍT A UHRADIT POHLEDÁVKY 

 V hotovosti či platební kartou na recepci příslušné koleje 

 Bankovním převodem na účet 1793102/0800, IBAN: CZ74 0800 0000 0000 0179 3102, 

BIC (SWIFT) kód: GIBACZPX, variabilní symbol naleznete v kartě „Účet – Základní údaje“ 
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Online platební bránou 
1) Pokud se rozhodnete využít platební bránu, klikněte na tlačítko NABÍT A UHRADIT 

POHLEDÁVKY v kartě „Účet – Základní údaje“. 

2) Zaškrtněte pohledávky, které chcete uhradit a klikněte na tlačítko NABÍT. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Zkontrolujte, zda požadovaná částka odpovídá a klikněte na tlačítko NABÍT. 
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4) Systém vás přesměruje na platební bránu, kde vyplníte požadované informace a kliknete na 

tlačítko zaplatit.  

 

5) Budete přesměrování zpět na ubytovací systém, kde vás informuje o (ne)úspěšnosti platby. 

V případě neúspěšnosti platby prosím opakujte, případně zkontrolujte nastavení vašeho 

bankovnictví (především, zda má vaše karta povolené platby na internetu a zda je dostatečný 

zůstatek na účtu). 
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Nabití Hlavního konta 
Pokud nabijete Hlavní konto, ubytování a další služby vám následně z něho budou strženy.  

Instrukce nabití Hlavního konta: 

1) V hlavním menu „Účet - Konta“. 

2) Klikněte na tlačítko Nabít. 
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3) Vložte částku, kterou chcete nabít do Hlavního konta (cenu za noc a cenu celkem naleznete 

v hlavním menu „Ubytování – Přehled ubytování - Detail“) a částku potvrďte. 

4) Systém vás přesměruje na platební bránu, kde vyplníte požadované informace a kliknete na 

tlačítko zaplatit.  

 

5) Budete přesměrování zpět na ubytovací systém, kde vás informuje o (ne)úspěšnosti platby. 

V případě neúspěšnosti platby prosím opakujte, případně zkontrolujte nastavení vašeho 

bankovnictví (především, zda má vaše karta povolené platby na internetu a zda je dostatečný 

zůstatek na účtu). 

 

 


