
Ubytovné na DM Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži bude nově počínaje školním rokem 

2016/2017 hrazeno výhradně prostřednictvím inkasa. 

Předem upozorňujeme, že platebních příkazů ani trvalých příkazů není možno nadále použít, 

ubytovací účet používaný dosud bude v červenci 2016 zrušen. Nepoukazujte proto za ubytování 

peníze žádným jiným způsobem (příkazem, trvalým příkazem, poštou)! Takové platby nebudou 

akceptovány! Výjimky (např. zahraniční studenti) je možno domluvit osobně na pokladně AG.  

Výše platby zůstává stejná jako v předchozích letech, tj. 900 Kč měsíčně. 

Jak inkaso funguje: AG pošle jednou za měsíc (vždy nejdříve patnáctý pracovní den 

v následujícím měsíci) do Vaší banky příkaz k provedení inkasa neboli ke stažení částky za 

ubytování za předchozí odbydlený měsíc (např. v říjnu za září). Pokud máte na svém účtu zadáno 

svolení k inkasu a dostačující zůstatek, banka částku z Vašeho účtu strhne a pošle ji na účet AG. 

Po provedení inkasa se platba dle rodného čísla a jména přiřadí do databáze k příslušnému 

ubytovanému studentovi. Na požádání Vám kdykoliv zašleme výpis těchto plateb. Takto budete 

mít zaručeno, že v termínu a včas bude vaše ubytovné automaticky uhrazeno a vy budete mít 

o starost méně.  

Poslední měsíc ubytování v příslušném školním roce (pro maturanty duben nebo květen, pro 

ostatní zpravidla červen) bude koncem měsíce na základě odhlášky z DM inkasováno i ubytovné 

za tento měsíc. Tento poslední měsíc proběhnou tedy dvě platby a z toho důvodu žádáme 

o inkasní limit 1800 Kč.  

Co je třeba udělat:  

1. Zajděte do své banky a zadejte svolení k inkasu ze svého účtu na účet AG číslo 4279277389/0800. 

Tento úkon můžete vyřešit i bez fyzické návštěvy banky prostřednictvím svého internetového 

bankovnictví. Ale i v tomto případě je třeba potvrzení o povolení k inkasu odevzdat v papírové 

formě (nikoli elektronicky) v průběhu září na pokladně AG – viz bod 2 níže. Každý ubytovaný, 

který bude využívat tuto službu a jeho zákonný zástupce, dává tímto svůj souhlas, aby jako 

variabilní symbol pro identifikaci při platbách bylo využíváno rodné číslo ubytovaného a to 

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Ostatní nepovinné parametry inkasního svolení 

natavte prosím takto: inkasní limit 1 800 Kč, konstantní symbol 0308, variabilní symbol rodné číslo 

ubytovaného, doba splatnosti od 1. do 15. dne v měsíci. 

2. Potvrzení o povolení k inkasu odevzdejte v průběhu září na pokladně AG, čímž budete 

zaevidováni do programu na placení ubytovného. Bez tohoto zaevidování hrozí ukončení 

ubytování! Pro každého ubytovaného studenta je třeba samostatné potvrzení 

(i u sourozenců).  

3. V případě, že Vám z různých důvodů inkaso neproběhne (nedostatečný zůstatek na bankovním 

účtu, špatně nastavené svolení k inkasu apod.), bude s Vámi tuto záležitost řešit pokladní AG. 

Svolení k inkasní platbě musí mít následující parametry: 

 číslo účtu příjemce: 4279277389/0800  (Česká spořitelna, a. s.) 

 inkasní měsíční limit 1800 Kč 

Adresa naší banky: Česká spořitelna, a. s., pobočka Kroměříž, Velké náměstí 43, Kroměříž, 767 18 

Kontakt: Lucie Konečná, pokladna AG     telefon: 573 501 128         email: konecna@agkm.cz 


