Mendelova univerzita v Brně
Brno, 8. března 2017
Čj.: 4987/2017-922

Určeno:
všem pracovištím

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 10/2017
Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU
pro akademický rok 2017/2018
I. Přidělování lůžek a předubytování studentů vyšších ročníků
Studenti si mohou uzavřít smlouvu o ubytování na akademický rok 2017/2018 v následujících
termínech:
Termín
3. 4. - 7. 4. 2017
10. 4. - 21. 4. 2017
24. 4. - 5. 5. 2017

Kdo si může lůžko rezervovat
Aktuálně ubytovaní pouze na stávající lůžko
Aktuálně ubytovaní na jakékoli volné lůžko
Všichni studenti Mendelu na jakékoli volné lůžko

Studenti se dostaví osobně do ubytovací kanceláře koleje, na které chtějí být ubytovaní. Při podpisu
ubytovací smlouvy je nutné uhradit kauci ve výši 3.000 Kč. Studentům, kteří jsou na kolejích již
ubytovaní, bude kauce převedena, novou nehradí.
Provozní doba na jednotlivých kolejích v době podepisování smluv (mimo 11,00 - 12,00 hod.):
Po
10,00 - 14,30 hod.
Ut
7,00 - 14,30 hod.
St
7,00 - 17,00 hod.
Čt
7,00 - 14,30 hod.
Pá
8,00 - 11,00 hod.
Studenti ZF, kteří předpokládají, že v příštím akademickém roce budou bydlet na kolejích v Lednici
na Moravě a jsou v současnosti ubytovaní v Brně, budou mít možnost uzavřít ubytovací smlouvy
v Brně na kolejích JAK.
II. Studenti nastupující do 1. ročníku
Spolu s rozhodnutím o přijetí obdrží studenti informace o způsobu rezervace lůžka. Studentům bude
doporučeno uzavřít smlouvu o ubytování na kolejích v den zápisu, a to i bez předem podané žádosti.
SKM zajistí ubytování do výše vyčleněné (dohodnuté) kapacity pro studenty 1. ročníku, kteří požádají
o přidělení kolejí do 8. září 2017. Po tomto datu bude ubytování poskytováno pouze z volných míst,
tj. bez záruky.
III. Odstoupení od smlouvy, vrácení kauce
Při písemném odstoupení od smlouvy do 31. srpna 2017 včetně, bude vráceno 100 % složené kauce.
Při písemném odstoupení od smlouvy v době 1. září 2017 až 15. září 2017 včetně bude vráceno 50 %
složené kauce. Při odstoupení od smlouvy po 15. září 2017 kauce propadá. Výjimkou jsou pouze
studijní důvody: ukončení či přerušení studia a studijní pobyt v zahraničí.
IV. Ubytování studentů
Náležitosti nutné k ubytování
• Platný doklad totožnosti (OP, cestovní pas), cizinci i platné povolení k pobytu v ČR
1

•
•

Platnou ISIC kartu (pokud student vlastní)
Student musí mít zřízeno povolení inkasa ve prospěch účtu SKM vedeného u KB Brno-město
č. ú. 27-7498230277/0100. Inkasní limit = 8.000 Kč.

Student se musí nastěhovat nejpozději do pátku do 11,00 hod. v týdnu zahájení výuky. Neubytováním
se ruší ubytovací smlouva, student ztrácí nárok na lůžko a ubytovací kauce propadá.
V. Závěrečná ustanovení
Tato pravidla platí pro ubytování na kolejích SKM MENDELU pro akademický rok 2017/2018. Tímto se
ruší Rozhodnutí rektora č. 7/2016 ze dne 12. února 2016, čj.: 2969/2016-922. Toto rozhodnutí nabývá
platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dnem 3. dubna 2017.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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