ROZHODNUTÍ REKTORA Č. 4/2007

PRAVIDLA PRO UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ VUT
V KOLEJÍCH VUT V BRNĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/08
I. UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ
1. Osoby, kterým je dle tohoto rozhodnutí ubytování poskytováno
Ubytování je poskytováno studentům VUT, kteří:
• nestudují v distanční nebo kombinované formě studia,
• mají vyrovnány závazky spojené s ubytováním vůči Kolejím a menzám Vysokého učení
technického v Brně.
2. Ubytování studentů bez ohledu na dobu dojíždění
Níže uvedené kategorie studentů mají nárok na ubytování bez ohledu na dobu dojíždění. Na
Dispečinku ubytování studentů (blok A03, Koleje Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, Brno) si
podají žádost o ubytování s přiložením patřičných dokumentů tito studenti:
• oboustranně osiřelí studenti,
• studenti – osoby se zdravotním postižením (ZP-TZP, ZP-ČI a ZP-ZZ),
• studenti – cizí státní příslušníci studující v prezenční formě studia nebo s podporou programů a projektů Socrates, CEEPUS, ACTION, RP apod. (podávají žádost elektronicky);
za zahraniční studenty se pro tyto účely nepovažují studenti ze Slovenské republiky, kteří
studují studijní programy v českém jazyce,
• budoucí studenti, kteří zahájí PDS v akademickém roce 2007/08,
• studenti – manželské páry s dětmi.
Podmínky ubytování si tito studenti dohodnou při podání žádosti.
3. Ubytování studentů, kteří mají uzavřenou smlouvu s datem ukončení po 1. 10. 2007
Tito studenti mají nárok na ubytování do data ukončení smlouvy.
4. Ubytování studentů ubytovaných v kolejích v době podávání žádostí
Studenti ubytovaní v době podávání žádostí v kolejích mají nárok na ubytování. Aplikace
výběru pokoje pro ubytování v kolejích a podpisu smlouvy na další období bude otevřena
v termínu:
• od 2. 4. 2007 do 25. 4. 2007 pro studenty, kteří zůstávají bydlet na stejném pokoji,
• od 30. 4. 2007 do 24. 5. 2007 pro studenty, kteří chtějí změnit pokoj.
5. Ubytování studentů budoucích I. ročníků
Studenti budoucích I. ročníků bakalářského studijního programu budou ubytováni na základě
podané žádosti o ubytování a umístění v pořadníku žadatelů o ubytování, který bude sestaven
podle doby dojíždění. Termín pro podávání žádostí je od 18. 6. 2007 do 15. 7. 2007. Pro žadatele, jejichž žádost byla kladně vyřízena, bude otevřena aplikace výběru pokoje v kolejích
v termínu od 19. 7. 2007 do 10. 8. 2007. Studenti budoucích prvních ročníků budou mít možnost uzavřít smlouvu o ubytování nejdéle do 19. 9. 2008. Počet míst rezervovaných pro studenty I. ročníků bude po projednání v DR stanoven rozhodnutím rektora.

6. Ubytování ostatních studentů nespadajících pod bod 3, 4 a 5
Studenti budou ubytováni na základě podané žádosti a umístěni v pořadníku žadatelů o ubytování, který bude sestaven podle doby dojíždění. Termín pro podávání žádostí je od 2. 4.
2007 do 24. 5. 2007. Aplikace výběru pokoje pro ubytování v kolejích bude otevřena v termínu od 31. 5. 2007 do 29. 6. 2007.
7. Způsob podávání žádostí
Žádosti o ubytování podávají studenti elektronicky. Studenti uvedení v bodě 2 předloží patřičné dokumenty v kanceláři Dispečinku ubytování studentů v termínech, které jsou shodné
s termíny podávání žádostí. Studenti, kteří požadují ubytování v páru (muž-žena), se dostaví
osobně na Dispečink ubytování studentů v termínech, které jsou shodné s termíny podávání
žádostí.
8. Pořadník žadatelů o kolejní místo
Studenti, kterým z kapacitních důvodů nebude místo v kolejích přiděleno v době zpracování
žádostí, tj. do 15. 10. 2007, zůstávají v pořadníku žadatelů. Bude-li nadále jejich zájem
o ubytování trvat, jejich žádosti budou postupně vyřizovány v návaznosti na uvolňující se
kapacitu kolejí, a to za předpokladu, že svůj zájem potvrdí včas a způsobem, který bude zveřejněn na webových stránkách Kolejí a menz VUT v Brně. O případné volné kapacitě budou
studenti zpraveni zasláním informace prostřednictvím školních e-mailových adres. Pokud se
student ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí kolejního místa a k podpisu smlouvy,
má se za to, že o místo nejeví dostatečný zájem a toto místo bude poskytnuto dalšímu žadateli. Platnost pořadníku končí dnem 30. 11. 2007. O možnosti ubytování po uplynutí tohoto data budou studenti informováni na www stránkách.
9. Jistina
Před vlastním podpisem smlouvy o ubytování, tj.v období od 2. 4. 2007 do 10. 8. 2007 uhradí
studenti, kterým vznikl nárok na ubytování, jistinu ve výši 750,-- Kč na účet Kolejí a menz
VUT v Brně – č. ú. 105819493/0300, variabilním symbolem je rodné číslo, specifický symbol 111. O tuto částku bude snížena cena za ubytování za první měsíc ubytování v akademickém roce 2007/08.
10. Doba dojíždění
Doba dojíždění je časová vzdálenost z místa trvalého bydliště od Brna. Údaje jsou získávány
z programů ABUS a IDOS. Jejich zpracování se řídí „Pravidly pro stanovení dojezdnosti pro
přidělení kolejního místa v kolejích VUT v Brně“ ze dne 3. 7. 2006 zveřejněnými na úřední
desce KaM. Údaje o žadatelích pro výpočet doby dojíždění jsou získávány z informačního
systému VUT v Brně.
II. UBYTOVÁNÍ ZAMÉSTNANCŮ
Zaměstnanci VUT v Brně jsou oprávněni žádat o ubytování, které jim bude poskytnuto, pokud to
kapacita vysokoškolských kolejí umožní, na Oddělení prodeje služeb (blok A02, Koleje Pod
Palackého vrchem, Kolejní 2, Brno). Podmínky ubytování si zaměstnanci dohodnou osobně při
podání žádosti.
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