Rezervace ubytování – platí pouze pro studenty a absolventy ČVUT v Praze (ne starší 5 let včetně) bydlící
na koleji ČVUT k termínu zahájení rezervací (předpoklad pokračování v ubytování na další akademický rok)
Rezervace ubytování – platí také pro studenty a absolventy ČVUT (ne starší 5 let včetně), kteří ukončili
z mimořádných důvodů ubytování na koleji ČVUT v souladu s Rozhodnutím ředitele SÚZ ČVUT V Praze
https://www.suz.cvut.cz/files/rozhodnuti_reditele_suz_2020-03-27.pdf

Studenti, kteří 9.3.2020 nebo později ukončili ubytování na kolejích ČVUT, mají právo rezervace, a to
přednostně na pokoj, ve kterém pobývali do dne odchodu (dle časového plánu rezervací viz níže).
Podání on-line rezervace ubytování https://web.suz.cvut.cz/Login – týká se ubytovaných studentů.
Absolventi ČVUT v Praze si provádějí rezervaci u hospodářky dané koleje (podmínkou rezervace u studentů
je dodání potvrzení o studiu, u absolventů ČVUT dodání kopie VŠ diplomu ne starší 5 let).
Postup pro zadávání rezervací ubytování pro příští akademický rok 2020-2021 nebo rezervací
dlouhodobého ubytování do 31.8.2022 pro ubytované k datu zahájení rezervací na kolejích ČVUT.
Rezervace probíhají v období: 11.5.2020 – 22.06.2020.
Rezervace si ubytovaní VŠ studenti a ostatní studenti na kolejích ČVUT zadávají sami, pokud se přihlásí k webovému rozhraní
na adrese: https://web.suz.cvut.cz, absolventi ČVUT u hospodářky dané koleje:

(ukázka)
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Pro přihlášení využijte jméno a heslo, kterým se standardně přihlašujete do ISKaM4. Pokud jste přihlašovací údaje
zapomněli, požádejte svou paní hospodářku o vygenerování nového hesla. Po přihlášení se dostanete na stránku s detaily o
svém ubytování.

(ukázka)
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(ukázka)
Zde si označíte REZERVACE a máte možnost si vytvořit novou rezervaci ubytování (+):

Podle časového plánu rezervací si můžete vytvářet rezervace takto:
11.05. - 21.05.2020 rezervace ubytovaných v celoroční zóně se zájmem o celoroční nebo dlouhodobé ubytování
2020/2021 na svoje lůžko, na němž právě bydlí. Pokud právě bydlíte na lůžku, které v příštím
AR není v celoroční zóně, rezervace na Vaše lůžko není možná a budete si muset vybrat místo
v následujícím termínu.
Celoroční rezervace bude provedena na období od 07.09.2020 do 06.09.2021.
Dlouhodobá rezervace bude provedena na období od 07.09.2020 do 31.08.2022 (pouze pro
studenty ČVUT).
21.05. - 01.06.2020 rezervace ubytovaných se zájmem o celoroční nebo dlouhodobé ubytování 2020/2021 na jiný
pokoj v celoroční zóně v rámci všech kolejí ČVUT. Při rezervaci se Vám nabídnou pouze
doposud neobsazená lůžka na pokojích v celoroční zóně.
Celoroční rezervace bude provedena na období od 07.09.2020 do 06.09.2021.
Dlouhodobá rezervace bude provedena na období od 07.09.2020 do 31.08.2022 (pouze pro
studenty ČVUT).
01.06. - 12.06.2020 rezervace ubytovaných v zóně do konce zkouškového období v LS (do prázdnin) se zájmem o
ubytování 2020/2021 do konce zkouškového období v LS (do prázdnin) na svůj pokoj.
Rezervace do konce zkouškového období v LS bude provedena na období od 07.09.2020 do
25.06.2021.
12.06. - 22.06.2020 rezervace ubytovaných se zájmem o ubytování 2020/2021 do konce zkouškového období v LS
(do prázdnin) na jiný pokoj v zóně do konce zkouškového období v LS (do prázdnin) v rámci
všech kolejí ČVUT.
Rezervace do konce zkouškového období v LS bude provedena na období od 07.09.2020 do
25.06.2021.

Rezervace pro každou z uvedených kategorií budou vždy umožněny od 12:00 uvedeného dne.
Pokud si vyberete NOVOU REZERVACI, je Vám nabídnut termín podle období v němž rezervaci provádíte buď 07.09.2020 až
06.09.2021 nebo 07.09.2020 až 25.06.2021 (prosím kontrolujte):

(ukázka-nutno změnit datum dle Vašeho požadavku)
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Následuje REKAPITULACE. Pokud je rezervace v pořádku, potvrdíte si ji:

Pokud máte nějaký problém s on-line rezervací, vždy je možné požádat o vytvoření rezervace hospodářku na příslušné koleji.
Rezervace partnerského ubytování je možná pouze přes hospodářku příslušné koleje.
Rezervace dvouletého ubytování do 31.8.2022 je možná pouze pro studenty ČVUT, přes hospodářku příslušné koleje, ale
pokud si chcete zajistit včas konkrétní pokoj, proveďte on-line celoroční rezervaci a hospodářku posléze požádejte o její
prodloužení na celé 2 roky.
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Podle období si můžete rezervaci potvrdit na svoje aktuální lůžko nebo si rezervaci provést na jiný pokoj i kolej tak, že
vyberete kolej a nabídnou se Vám dosud nezarezervovaná místa. Pokud si vyberete již částečně obsazený pokoj, tak se Vám
při potvrzení výběru kromě vybraného pokoje a termínu objeví i jméno spolubydlícího. V obdobích, kdy jsou umožněna
ubytování jen na svoje lůžko, se Vám může stát, že pokoj nebude pro daný typ ubytování k dispozici. V tom případě se Vám
v okamžiku kdy zvolíte volbu objednat pokoj, objeví obrazovka, která Vás informuje o nemožnosti takové rezervace:
(ukázka-nutno změnit datum dle Vašeho požadavku)

Pokud je vše v pořádku, tak Vám v REZERVACI naskočí informace o úspěšně provedené rezervaci:

V PŘEHLEDU UBYTOVÁNÍ potom uvidíte řádek se svým aktuálním ubytováním a také nově
provedenou rezervací
(ukázka)

Nastavení systému je takové, že rezervaci není možné měnit, nelze tedy spekulovat, že si v prvním termínu potvrdím svůj
pokoj, a potom ho v druhém kole zkusím změnit. Důvod pro tento přístup je nanejvýš pragmatický, pokud by se stejným
způsobem zachovali všichni, nebylo by ani za co měnit.
S technickými dotazy (přístup a přihlášení na stránku http://web.suz.cvut.cz,...)se obracejte na e-mail iskam@suz.cvut.cz .
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S ostatními dotazy (zrušení chybně zadané rezervace, úprava termínů rezervace apod.) se obracejte na oddělení ubytovacích
služeb na e-mail ubytovani@suz.cvut.cz .

Sledujte stránky www.suz.cvut.cz a www.suz.cvut.cz/rezr
Nejčastější dotazy:
1) Jakým uživatelským jménem se do systému přihlásit?

Preferované metody přihlášení:
a) Základním způsobem je doposud užívané přihlášení prostřednictvím usermapu ČVUT (stejné jméno a heslo
jako například do KOSu apod.).
b) Pro stávající uživatele mimo ČVUT a pro zájemce z ČVUT (nastávají případy, kdy nemají aktivní přihlášení
přes usermap, třeba mezi koncem bakaláře a zápisem do magisterského studia) jsme spustili možnost se
přihlásit prostřednictvím evidované mailové adresy a zvoleného hesla. O link, který jim bude zaslán
ubytovatelkou pro nastavení hesla. 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.
Doplňková metoda přihlášení:
c) Dále zůstává pro žadatele z ČVUT bez platného IDIS, nebo pro stáže a studenty na studijním výměnném pobytu
je možnost přihlášení prostřednictvím příjmení a rodného čísla.
2) Zapomněl/-a jsem přihlašovací heslo do ISKaM4 pro přihlášení metodou b). Jak jej získám?
Požádejte svou paní hospodářku o vygenerování a poslání nového hesla. Podmínkou je ověření Vašich osobních
údajů a kontaktního e-mailu v systému ISKaM4.
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