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Preambule
Toto opatření kvestora podle čl. 10 odst. 2 Statutu Mendelovy univerzity v Brně stanoví ceník ubytovacích služeb
na kolejích univerzity.

Článek 1
Ubytování studentů
(1) Ceník ubytování studentů v rámci hlavní činnosti
a) základní cena kolejného v akademickém roce v období výuky na základě smlouvy o ubytování delší
než jeden měsíc na pokojích určených pro tento účel ubytování, tj. u bytování studenta v prezenční
formě studia bakalářské, magisterské nebo doktorandské a zahraničních studentů podle
mezinárodních smluv Erasmus, CEEPUS apod.:
lůžko/noc

typ ubytování
I. Koleje J. A. Komenského
budova A,B buňkový systém
2-lůžkový pokoj v buňce

120,- Kč

2-lůžkový pokoj samostatný

140,- Kč

budova C, sociální zařízení a kuchyňka na patře
2 a 3-lůžkový pokoj

90,- Kč

budova D, sociální zařízení a kuchyňka na pokoji
2-lůžkový pokoj

120,- Kč

3-lůžkový pokoj

100,- Kč

II. Kolej Akademie, kuchyňka společná na patře, soc. zařízení v pokoji
1-lůžkový pokoj

140,- Kč

2-lůžkový pokoj

130,- Kč

3-lůžkový pokoj

120,- Kč

III. Koleje J. Taufera, buňkový systém
1-lůžkový pokoj

110,- Kč

2-lůžkový pokoj

105,- Kč

3 a více lůžkový pokoj

100,- Kč

IV. Koleje P. Bezruče v Lednici na Moravě
2-lůžkový pokoj

95,- Kč

3-lůžkový pokoj

87,- Kč

b) student kombinovaného studia Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzita“) na vyčleněné
ubytovací kapacitě ……………………………………………………………….…… 240,00 Kč/lůžko/noc;
c) výměnné studentské praxe do 14 dnů délky pobytu na studentských pokojích …. 240,00 Kč/lůžko/noc;
d) pokud ubytovaný dle bodů a), b) a c) nesouhlasí s ubytováním další osoby na pokoji, zvýší se základní
cena ubytování dle bodů a), b) a c) o 60,00 Kč/noc za každé další neobsazené lůžko na pokoji. Platí
pouze v případě volné ubytovací kapacity.
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(2) Ceník ubytování studentů v rámci doplňkové činnosti
a) host studenta na studentské lůžko v jeho pokoji, obsazené na smlouvu jiným studentem, se souhlasem
všech spolubydlících max. na dobu 3 nocí ………………………. základní kolejné podle čl. 1 odst. 1
písm. a) daného pokoje;
b) student mající podepsanou smlouvu na jinou kolej na studentské lůžko … základní kolejné podle
čl. 1 odst. 1 písm. a) daného pokoje;
c) host studenta na neobsazené lůžko ………………………………………….……… 240,00 Kč/lůžko/noc.

Článek 2
Ubytování hostů a zaměstnanců univerzity
(1) Krátkodobé ubytování hostů a zaměstnanců univerzity musí souviset s plněním jejich pracovních úkolů a
bude zúčtováno vnitropodnikovým dokladem nebo v hotovosti na základě vyplnění rezervace objednávky
následně potvrzené odpovědným pracovníkem.
kategorie ubytování

lůžko/noc bez snídaně

I. kategorie, rektorské pokoje apod. s TV

550,- Kč

II. kategorie, buňkový systém, vlastní soc. zař.

340,- Kč

III. kategorie, společné soc. zařízení

240,- Kč

(2) Přechodné dlouhodobé ubytování delší než 1 měsíc zaměstnance univerzity nebo zahraničního lektora,
respektive výzkumného pracovníka na lůžkové kapacitě určené studentům za ceny uvedené v čl. 1 odst. 1
písm. a) (základní kolejné) podle smlouvy o ubytování uzavřené na základě prokázání pracovního vztahu
k univerzitě, možno realizovat pouze v případě volné lůžkové kapacity, určené studentům.
(3) Pokud ubytovaný dle odst. (1) a (2) tohoto článku nesouhlasí s ubytováním další osoby na pokoji, zvýší se
daná cena ubytování o 60,- Kč/noc za každé neobsazené lůžko na pokoji.
(4) Rezervační formulář ubytování pro jednotlivé koleje lze najít na webu Správy kolejí a menz v sekci
Ubytování pro zaměstnance a hosty univerzity (http://skm.mendelu.cz/ubytování/27992-pro-zaměstnance).

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Ředitel Správy kolejí a menz je oprávněn na základě zdůvodněného požadavku vedoucího ubytovacího
střediska rozhodnout o ceně ubytování stanovené i jinak, zejména v případech hromadného ubytování,
mimo letní sezonu, v případě doplňkových služeb za ubytování apod.
(2) Ceny jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH.
(3) Je-li ubytování kratší než 60 dní, připočítává se k denní sazbě kolejného poplatek z pobytu dle podmínek
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši stanovené
samostatnými vyhláškami obcí a městských částí, v nichž se ubytovací zařízení nachází.
(4) Ceník ubytování na kolejích univerzity nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2020.

Ing. Libor Sádlík, DiS.
kvestor
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