Informace pro ubytované studenty na kolejích VUT Brno

Vážení studenti, dovolte nám Vás informovat o novinkách na kolejích KaM VUT Brno v
návaznosti na Rozhodnutí rektora č. 11 za dne 23. 11. 2020 a v závislosti na Usnesení vlády č.
1197, 1198, 1199 ze dne 20. 11. 2020
Na kolejích budou ubytování pouze studenti, kterým již bylo poskytnuto ubytování na
začátku Akademického roku v návaznosti na Usnesení vlády č. 1197.
Studenti, zmíněni v Usnesení vlády č. 1198 a 1199 se mohou na koleje vrátit
až 25. 11. 2020 0.00 hodin.

1) Vzhledem k nařízení vlády o trvání nouzového stavu vycházíme ubytovaným studentům
vstříc, stejně jako tomu bylo na jaře, nicméně Vás prosíme o Vaši součinnost.
- Nárok na slevu kolejného ve výši 100 % za období 20. 11. -12. 12.2020 (nouzový stav)
bude v těchto případech:
I.
již jste koleje VUT opustili (ale neodhlásili se), pouze jste na pokoji zanechali
své věci
II.
rozhodnete se koleje VUT opustit, ale neodhlásíte se (na pokoji ponecháte
osobní věci), musíte odjet do 25. 11. 2020 do 12:00 hodin
III.
tuto skutečnost musíte oznámit ze školního emailu provozní bloku, na kterém
jste ubytován/a, a to do 27. 11.2 020 do 12:00 hodin ve formátu: Do předmětu
emailu uveďte žádost o slevu za 1.12. -12. 12.2020, do těla emailu uveďte své
celé jméno, ID číslo, blok na kterém jste ubytován/a, číslo pokoje, a text: Žádám
slevu na kolejném 100 % za období 1.12. -12. 12.2020
Na oznámení po uvedeném termínu nebude již brán zřetel!
IV.
V případě, že se z kolejí odhlásíte a kompletně odstěhujete, bude Vám do konce
června ponechána možnost rezervace kolejního místa na kolejích VUT Brno,
ale bez záruky získání stejného pokoje. Informace o tom, jak provést následnou
rezervaci, bude zveřejněna v aktualitách na webu KaM
- kontakty na provozní bloků naleznete zde: http://www.kam.vutbr.cz/?p=kont
- neoznámíte-li ze školního emailu žádost o slevu na kolejném za období 1.12.-12.12.2020
do určeného data a hodiny budete považován za bydlícího klienta, který bude platit kolejné
za období 1.12.-12.12.2020 v plné výši
- VUT v době od 20.11. -12. 12.2020 neuplatní článek 5 odst. 2 ubytovací smlouvy (Od
následujícího dne je ubytovatel oprávněn věci umístěné v ubytovacích prostorách
vystěhovat do prostor k tomu určených. Po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne
ukončení smlouvy dle článku I. této smlouvy budou tyto věci považovány za věci
opuštěné a ubytovatel bude postupovat podle ust. §1051 a násl. obč. zákoníku),
nebude-li to nezbytné pro řešení mimořádné situace – např. nutnosti uvolnit ubytovací
kapacity ve veřejném zájmu
- veškeré nové informace sledujte na webu: http://www.kam.vutbr.cz/
2) Po dobu od 20.11. -12. 12.2020 si KaM v nezbytné a odůvodněné míře stanovené právními
předpisy vyhrazuje právo vstupovat do pokojů, zejména za účelem prevence vzniku újmy na
majetku či zdraví. S ohledem na tento fakt Vás žádáme, abyste do emailu (viz bod 1) případně

sdělili všechny informace, pakliže máte povědomí tom, že se ve „Vašem“ pokoji nachází něco,
čemu hrozí v době Vaší nepřítomnosti zkáza či vyžaduje zvláštní zacházení. Prosím, berte na
vědomí, že tato žádost je motivována eliminací případných rizik či možnosti vzniku škody,
KaM Vám bohužel nebudou např. zalévat květiny nebo kontrolovat prošlé potraviny v lednici...
3) Pokud jste zahraniční student, který se aktuálně nenachází na území ČR, pak samozřejmě
VUT zohlední konkrétní situaci při opětovném přihlášení dle podmínek vyhlášených vládou
Vašeho státu. (tj. např. bude-li na základě rozhodnutí Vlády SR znemožněno cestovat mimo
území republiky, budou slovenští studenti v režimu „slevy na kolejném“ až do doby pominutí
této překážky.
4) VUT ukončí režim „slevy na kolejném“ ke dni 12. 12. 2020 (konec nouzového stavu). Od
tohoto dne se v plném rozsahu obnovují práva a povinnosti dle uzavřené ubytovací smlouvy,
např. hrazení kolejného, vracení klíčů, apod.
5) Po dobu trvání nouzového stavu poskytuje své služby Oddělení ubytování KaM výhradně
telefonicky nebo emailově. Prosíme tedy veškeré záležitosti řešit emailem na adresu
ubytovatelky@skm.vutbr.cz. Oddělení ubytování je otevřeno až do odvolání pouze každé
pondělí od 09:00 – 11:00, 12:00 – 17:00.
6) Po dobu trvání nouzového stavu současně platí zvláštní režim fungování vrátnice, kdy jsou
veškeré budovy kolejí uzamčeny a ubytovaní studenti se pro přístup musí hlásit na vrátnici,
která vede evidenci, resp. seznam stále ubytovaných studentů. Po dobu, kdy jste v režimu „slevy
na kolejném“ proto bohužel není možné krátkodobě pobývat na koleji. V takovém případě byste
byli zapsáni do seznamu ubytovaných studentů a došlo by ke zrušení statusu Vaší „slevy na
kolejném“, se všemi důsledky z toho vyplývajícími, tedy primárně povinností hradit kolejné.

Tento dokument ruší platnost předcházejícího dokumentu.

Děkujeme za spolupráci, trpělivost a přejeme hodně zdraví Vám i Vašim blízkým!

S přáním pevného zdraví
Dagmar Vlčková, ředitelka KaM

