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POKYN Č. 46/2017
PRAVIDLA PRO UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ VUT
V KOLEJÍCH VUT
Článek 1
Předmět úpravy
1.

Stanovuji závazná pravidla pro ubytování studentů na kolejích VUT. Rovněž stanovuji závazná
pravidla pro ubytování zaměstnanců VUT na kolejích VUT.

2.

Konkrétní pravidla jsou upravena v Příloze č. 1 tohoto Pokynu, a jsou stanovena zpravidla pro
konkrétní akademický rok.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
1.

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

2.

Aktualizace příloh této vnitřní normy bude probíhat po schválení předložené změny vydavatelem
normy a zároveň po schválení Dozorčí rady Kolejí a menz VUT. Aktualizovaná příloha bude
zveřejněna vyvěšením vždy k určitému datu platnosti.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor
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PRAVIDLA PRO UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ VUT
V KOLEJÍCH VUT V AKADEMICKÉM ROCE 2019/20
Článek 1
Ubytování studentů
1.

Osoby, kterým je dle tohoto pokynu ubytování poskytováno
Ubytování je poskytováno studentům VUT, kteří



2.

studují v prezenční formě studia, a studentům studujícím na VUT v rámci mobilitních
programů,
mají vůči Kolejím a menzám VUT k datu podpisu smlouvy o ubytování vyrovnány závazky
spojené s ubytováním.

Přednostní ubytování studentů
Níže uvedené kategorie studentů mají nárok na přednostní ubytování:





oboustranně osiřelí studenti – termín podávání žádostí 11. 3. až 11. 7. 2019,
studenti-osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P1) – termín podávání žádostí 11. 3. až
11. 7. 2019,
budoucí studenti, kteří zahájí doktorský studijní program (DSP) v akademickém roce
2019/2020 – termín podávání žádostí 17. 6. až 18. 7. 2019,
studenti-manželské (partnerské) páry s dětmi – termín podávání žádostí 11. 3. až 11. 7. 2019.

Studenti těchto kategorií doloží osobně nebo písemnou formou do kanceláře Oddělení ubytování
(blok A03, 2. patro, dveře 028) po elektronickém podání žádosti o ubytování patřičné dokumenty
(nejpozději do 11. 7. 2019) a osobní návštěvou si dohodnou podmínky ubytování.
3.

Ubytování studentů-cizích státních příslušníků studujících v prezenční formě studia v rámci
mobilitních programů (Erasmus+, CEEPUS, Aktion apod.)
Výše uvedení studenti si podávají žádosti elektronicky na adrese www.kam.vutbr.cz, kde je návod
k podávání žádostí v anglické verzi. Termín podávání žádostí pro zimní semestr akademického
roku 2019/20 je od 28. 3. 2019 a pro letní semestr od 19. 8. 2019.

4.

Ubytování studentů-cizích státních příslušníků studujících v prezenční formě v českém nebo
anglickém jazyce a bydlících v době podávání žádosti v kolejích (netýká se studentů ze Slovenské
republiky)
Tito studenti si zajistí rezervaci osobně v kanceláři Oddělení ubytování (blok A03, 2. patro,
dveře 029) – termín 11. 3. až 13. 5. 2019, zároveň si uhradí rezervační jistotu 1.500,– Kč bankovním
převodem nebo platba službou GoPay (mimo nově nastupující ubytované) na účet KaM nebo
platba v hotovosti.

5.

Ubytování studentů bydlících v kolejích v době podávání žádostí
Studenti ubytovaní v době podávání žádostí v kolejích, kteří splnili podmínky bodu 1, mají nárok
na ubytování v akademickém roce 2019/20. Aplikace pro výběr pokoje a podpis smlouvy o
ubytování bude otevřena takto:




termín 11. 3. až 4. 4. 2019 pro studenty, kteří zůstávají bydlet na stejném pokoji,
termín 10. 4. až 12. 4. 2019 pro partnerské páry (které nemají rezervaci na stávající pokoje),
termín 15. 4. až 13. 5. 2019 pro studenty, kteří chtějí změnit pokoj.

1

TP – těžké postižení (stupeň I), ZTP – zvláště těžké postižení (stupeň II), ZTP/P – zvláště těžké postižení s péčí jiné osoby
(stupeň III nebo IV)
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Tito studenti si žádost o ubytování nepodávají, ale vyberou si pokoj a podepíší smlouvu.
6.

Ubytování studentů, kteří v době podávání žádostí studují v rámci mobility studentů (výměnné
studijní pobyty) na zahraničních univerzitách
Studenti, kteří bydleli v akademickém roce 2018/19 v kolejích a v době podávání žádostí studují
na zahraničních univerzitách, mají možnost zaslat e-mailem svůj požadavek na ubyto-vání v
následujícím akademickém roce do kanceláře Oddělení ubytování na adresu ubytovatelky@skm.vutbr.cz, a to v termínu 11. 3. až 4. 4. 2019. Studenti dle tohoto bodu mají nárok na
ubytování s tím, že rezervace pokoje nemusí být shodná s pokojem, ve kterém bydleli v
akademickém roce 2018/19 před svým odjezdem na studijní pobyt (žádají e-mailem viz výše).

7.

Ubytování ostatních studentů nespadajících pod body 2, 3, 4, 5, 6
Studenti si podávají žádost o ubytování elektronicky, kritériem pro přidělení kolejního místa je
datum podání žádosti. Žádosti budou zpracovány na základě pořadníku žadatelů o ubytování:



termín 11. 3. až 2. 5. 2019 – podávání žádostí elektronickou formou,
termín 14. 5. až 13. 6. 2019 – výběr pokoje, podpis smlouvy o ubytování.

Pro vstup do aplikace je nutné použít vutlogin a heslo. Studenti budou o výsledku zpracování svých
žádostí informováni prostřednictvím e-mailových adres.
8.

Ubytování studentů budoucích prvních ročníků
Studenti budoucích prvních ročníků bakalářského studijního programu (BSP) a magisterského
studijního programu (MSP) budou ubytováni na základě elektronicky podané žádosti o ubytování,
kritériem pro přidělení kolejního místa je datum podáni žádosti. Žádosti budou zpracovány v
pořadníku žadatelů o ubytování:



termín 17. 6. až 18. 7. 2019 – podávání žádostí elektronickou formou,
termín 22. 7. až 15. 8. 2019 – výběr pokoje, podpis smlouvy o ubytování.

Pokud nebude v termínu do 16:00 hodin 15. 8. 2019 uhrazena rezervační jistota a podepsána
smlouva o ubytování, bude rezervace považována za neplatnou.
Pro vstup do aplikace je nutné použít vutlogin a heslo. Studenti budou o výsledku zpracování svých
žádostí informováni prostřednictvím školních e-mailových adres.
9.

Náhradní termín podávání žádostí
Pro studenty, kteří neměli možnost si podat žádost o ubytování ve výše uvedených termínech,
bude otevřena aplikace následovně:



17. 6. až 15. 8. 2019 – podávání žádostí elektronickou formou,
19. až 30. 8. 2019 – výběr pokoje a podpis smlouvy v návaznosti na uvolněnou kapacitu.

10. Platnost pořadníku, další možnost ubytování
Platnost pořadníku končí 30. 8. 2019. Po tomto termínu budou zájemci o ubytování kontaktováni
telefonicky, případně prostřednictvím e-mailových adres. Informace o možnosti ubytování budou
zveřejněny na webových stránkách www.kam.vutbr.cz.
11. Rezervační jistota
Před vlastním podpisem smlouvy o ubytování uhradí studenti, kterým vznikl nárok na ubytování,
rezervační jistotu 1.500,– Kč na účet Kolejí a menz, č. ú. 105819493, kód banky 0300, variabilní
symbol = unikátní kód, který naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové
rozhraní - ISKaM „Základní údaje“, specifický symbol = 111. Studenti-státní příslušníci SR studující
v českém jazyce uhradí jistotu ve výši 70,– EUR na výše uvedený bankovní účet, variabilní symbol
= unikátní kód, který naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní -
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ISKaM „Základní údaje“, specifický symbol = 111, IBAN: CZ07 0300 0000 0001 0581 9493, SWIFT:
CEKOCZPP.
12. Osoby, kterým je dle tohoto rozhodnutí zamítnuto ubytování
Ubytování nebude poskytnuto osobám, se kterými byla ukončena Smlouva o ubytování ze strany
ubytovatele pro hrubé porušení Kolejního řádu nebo Smlouvy o ubytování.

Článek 2
Ubytování zaměstnanců
1.

Zaměstnanci VUT jsou oprávněni žádat o ubytování, které jim bude poskytnuto, pokud to kapacita
vysokoškolských kolejí umožní. Podmínky ubytování si zaměstnanci dohodnou osobně při podání
písemné žádosti v kanceláři Oddělení ubytování (blok A03, 2. patro, dveře 029) v termínu 11. 3.
až 2. 5. 2019.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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