Harmonogram rezervací a ubytování ve VŠ kolejích MU
pro akademický rok 2017/2018
Ředitel SKM MU vyhlašuje v souladu s Pravidly pro ubytování ve VŠ kolejích MU na akademický rok
2017/2018 harmonogram rezervací a ubytování ve VŠ kolejích MU.
Rezervace lůžka v kolejích MU se provádí elektronicky prostřednictvím ubytovacího systému ISKAM
https://iskam.skm.muni.cz/ dle aktuální disponibilní kapacity. Část kapacity je vyhrazena studentům
nastupujících do 1. ročníků.

Studenti vyšších ročníků
1. Studenti vyšších ročníků si lůžko rezervují v termínu 10. 4. - 21. 5. 2017.
2. V termínu 10. 4.- 23. 4. 2017 si mohou rezervovat lůžko pouze studenti, aktuálně ubytovaní
v kolejích MU.
Termín
Kdo si může lůžko rezervovat
10.-17.4. - zahájení 10.4. v 9:00

aktuálně ubytování pouze na stávající lůžko

18.-23.4. - zahájení 18.4. v 9:00

aktuálně ubytovaní na jakékoli volné lůžko

24.4.-21.5. - zahájení 24.4. v 9:00

všichni studenti MU na jakékoli volné lůžko

3. Po rezervaci lůžka je nutné potvrdit ubytovací smlouvu a uhradit rezervační kauci ve výši 1000
Kč. Kauce je splatná do 10 dní od provedení rezervace, není jednotné datum splatnosti!
Pokud nebude rezervační kauce v den splatnosti uhrazena, rezervace lůžka bude zrušena.
Úhradou rezervační kauce se rezervace stává závaznou.
4. Další rezervace lůžka budou možné v i termínech pro studenty 1.ročníku.

Studenti nastupující v akademickém roce 2017/2018 do 1. ročníku
5. Studenti nastupující do 1. ročníku si mohou lůžko rezervovat až po zápisu ke studiu, při kterém
obdrží přihlašovací údaje (učo a heslo) potřebné pro přihlášení do ubytovacího systému ISKAM.
Před zápisem ke studiu nelze koleje rezervovat!
6. Rezervace budou zahájeny 1. 8. 2017 v 9:00. Lůžko bude možné rezervovat až do vyčerpání
kapacity kolejí nebo nejpozději do 10. 9. 2017.
7. Po rezervaci lůžka je nutné potvrdit ubytovací smlouvu a uhradit rezervační kauci ve výši 1000
Kč. Kauce je splatná do 10 dní od provedení rezervace, není jednotné datum splatnosti.
Pokud nebude rezervační kauce v den splatnosti uhrazena, rezervace lůžka bude zrušena.
Úhradou rezervační kauce se rezervace stává závaznou.

Společná ustanovení
8. Datum zahájení ubytování je implicitně nastavené dle vyhlášených dnů nástupu na koleje na
16. 9. 2017. Datum nástupu lze změnit na dřívější – nejdříve od 1. 9. 2017 (s výjimkou koleje
Vinařská A3).

9. Datum ukončení smlouvy lze nastavit libovolně, minimální délka ubytování je do
30. 11. 2017, maximální do 29. 6. 2018. Na koleji Vinařská – blok A2 je z důvodu plánované
rekonstrukce ubytování možné pouze do 30. 4. 2018.
10. Ubytovací smlouvu lze v průběhu ubytování prodloužit nejpozději měsíc před plánovaným
ukončením. Ubytování lze předčasně ukončit pouze výpovědí dle čl. II odst. 2b Smlouvy o
ubytování s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
11. Rezervace na smíšený pokoj – žena/muž je možné pouze prostřednictvím ubytovatelky příslušné
koleje a pouze na samostatné 2-lůžkové pokoje.
12. Po rezervaci konkrétního lůžka je student povinen si přečíst Smlouvu o ubytování a elektronicky
potvrdit, že s touto smlouvou souhlasí. Ubytovací smlouvu si student po odsouhlasení vytiskne
ve dvou vyhotoveních a podepsané předloží při nástupu na kolej, kde mu bude potvrzena ze
strany ubytovatele.
13. Rezervaci lůžka ze strany studenta lze zrušit pouze písemně nejpozději dne 31. 8. 2017
zasláním e-mailu na adresu koleje skm.muni.cz. Po potvrzení ze strany SKM, že byla rezervace
zrušená, bude rezervační kauce odblokována na SUPO účtu studenta, odkud si ji student může
převést na svůj bankovní účet.
14. Student, který řádně uzavřel ubytovací smlouvu a zaplatil rezervační kauci, má lůžko rezervované
automaticky do 24. 9. 2017 včetně. Na kolejích bez stálé recepční služby – Tvrdého, nám. Míru,
Lomená a Veveří je ubytování mimo vyhlášené dny nástupu možné pouze v pracovní dny 815hod.

Ubytování
Nástup na koleje je vyhlášen:
16. 9. 2017 8:00 - 18:00 hod.
17. 9. 2017 8:00 – 18:00 hod.
15. Při ubytování je student povinen předložit doklad totožnosti (OP, pas), ISIC kartu (studenti
1.ročníku mohou ISIC doložit dodatečně) a podepsanou ubytovací smlouvu ve dvou
vyhotoveních.
16. Pokud se student nemůže z vážných důvodů ubytovat ve vyhlášený den, ani ve výše uvedené
lhůtě (platí pouze pro studenty, kteří mají uhrazenou rezervační kauci), může si lůžko rezervovat
na dobu delší. O tuto rezervaci je možné požádat nejpozději do 15. 9. 2017
e-mailem zaslaným na adresu koleje skm.muni.cz. V žádosti o rezervaci je nutné uvést
plánované datum nástupu. Rezervace se stává platnou po potvrzení ze strany SKM MU.
17. U všech rezervací se kolejné platí ode dne sjednaného zahájení ubytování dle ubytovací
smlouvy, nejpozději však od dne vyhlášeného nástupu na koleje.
18. U dlouhodobé rezervace lůžka je student povinen uhradit kolejné a ubytovací kauci ve stanovené
lhůtě prostřednictvím SUPO. Při neuhrazení kolejného ubytovací smlouva zaniká dle čl. II odst. 2
smlouvy o ubytování.
19. Jestliže student nezruší rezervaci do 31. 8. 2017 nebo se neubytuje ve výše uvedených termínech
bez písemné omluvy, ubytovací smlouva zaniká a rezervační kauce propadá.
20. Pokud student nastoupí na koleje ve stanovené nebo sjednané lhůtě, rezervační kauce bude
použita ubytovatelem v souladu se Smlouvou o ubytování k úhradě kolejného nebo ubytovací
kauce.
Předkládá: Bc. Jana Hradilová
Vedoucí Ubytovacího provozu SKM MU
V Brně dne 1.3.2017
Ing. Zdeněk Čížek, v.r.
ředitel SKM MU

