
 

 

Pokyn ředitele Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity č. 5/2019 

 

 

Harmonogram rezervací a ubytování ve 
vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity pro 

akademický rok 2023/2024 

(ve znění účinném od 10. března 2023) 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

(1) V souladu s Pravidly pro ubytování ve VŠ kolejích MU na akademický rok 2023/2024 

(dále jen Pravidla) ředitel SKM MU vyhlašuje harmonogram rezervací a ubytování ve 

VŠ kolejích MU.  

(2) Rezervace lůžka v kolejích MU se provádí elektronicky prostřednictvím ubytovacího 

systému ISKaM  https://iskam.skm.muni.cz/ dle aktuální disponibilní kapacity. 

V případě smíšených párů  - výhradně studentů MU - rezervace provádí 

ubytovatelka/ubytovatel příslušné koleje dle písemného požadavku ze strany párů.  

(3)  Část kapacity je vyhrazena studentům nastupujících do 1. ročníků a pro zahraniční 

studenty v souladu s Pravidly čl. 3 odst. 1b). 

 

Článek 2 

Rezervace studentů vyšších ročníků 

(1) Studenti vyšších ročníků si lůžko rezervují v termínu 2. 5. - 25. 5. 2023 dle 

uvedeného harmonogramu. 

Rezervace je možná pouze u studentů, kteří mají aktivní studium. 

 

 

 

(2) Po rezervaci lůžka je nutné elektronicky podepsat ubytovací smlouvu a uhradit 

rezervační kauci ve výši 2000 Kč. Kauce je splatná do 10 dní od provedení 

rezervace, datum splatnosti není jednotné!  Pokud nebude rezervační kauce v den 

splatnosti uhrazena a smlouva podepsána, rezervace lůžka bude zrušena.  

 

2. 5. - 12. 5. - zahájení 2. 5. v 10:00 
aktuálně ubytovaní aktivní studenti – výhradně studenti 

MU - pouze na své stávající lůžko – rezervace on-line 

 

smíšené páry - výhradně studenti MU– podání písemné 

žádosti na své stávající lůžko emailem 

ubytovatelce/ubytovateli příslušné koleje 

15. 5. – 25. 5. - zahájení 15. 5. v 10:00 
aktuálně ubytovaní aktivní studenti – výhradně studenti 

MU - na jakékoli volné lůžko – rezervace on-line 

 

smíšené páry – výhradně studenti MU - podání písemné 

žádosti emailem ubytovatelce/ubytovateli příslušné 

koleje 

https://iskam.skm.muni.cz/


 

 

Článek 3 

Rezervace studentů v programu Erasmus a Degree 

(1) Rezervace studentů v programu Erasmus a Degree s trvalým bydlištěm mimo 

území České a Slovenské republiky, pro které jsou vyhrazená lůžka v souladu 

s Pravidly čl. 3 odst. 1b) budou zahájeny 17. 7. 2023 v 10:00 hod. dle uvedeného 

harmonogramu. 
Lůžko bude možné rezervovat do vyčerpání kapacity kolejí. 

 

(2) Po rezervaci lůžka je nutné elektronicky podepsat ubytovací smlouvu a uhradit 

rezervační kauci ve výši 2000 Kč. Kauce je splatná do 10 dní od provedení 

rezervace, datum splatnosti není jednotné!  Pokud nebude rezervační kauce v den 

splatnosti uhrazena a smlouva podepsána, rezervace lůžka bude zrušena.  

 

 

Článek 4 

Rezervace studentů nastupujících  do 1. ročníku všech stupňů studia 

(1) Studenti, nastupující do 1. ročníku všech stupňů studia, 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! 

(2) Rezervace budou zahájeny dle následujícího harmonogramu: 

 

 

(3) Po rezervaci lůžka je nutné elektronicky podepsat ubytovací smlouvu a uhradit 

rezervační kauci ve výši 2000 Kč. Kauce je splatná do 10 dní od provedení 

rezervace, datum splatnosti není jednotné!  Pokud nebude rezervační kauce v den 

splatnosti uhrazena a smlouva podepsána, rezervace lůžka bude zrušena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 7. - 31. 7. - zahájení 17. 7. v 10:00 
aktivní studenti studijních programů Erasmus a Degree 

– výhradně studenti MU – rezervace on-line 

7. 8. – 31. 8.  zahájení 7. 8. v 10:00 

aktivní studenti budoucích 1. ročníků všech stupňů 

studia ČR, SR - výhradně studenti MU – rezervace on-

line 

Od 1.9. – zahájení v 10:00 – do vyčerpání 

kapacit 

rezervace případných volných lůžek – podání písemné 

žádosti emailem ubytovatelce /ubytovateli příslušné 

kolej, do vyčerpání kapacit 



 

 

 

 

Článek 5 

Společná ustanovení 

(1) Datum zahájení ubytování lze v rezervačním systému nastavit dle požadavku studenta 

v rozmezí 1. 9. - 17. 9.2023. 

(2) Datum ukončení smlouvy lze nastavit libovolně, minimální délka ubytování je do  

30. 11. 2023, maximální do 30. 6. 2024.  

(3) Ubytovací smlouvu lze v průběhu ubytování prodloužit v případě volné kapacity. 

Ubytování lze předčasně ukončit výpovědí s měsíční výpovědní dobou, výpovědní 

doba činí 1 měsíc a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi. 

(4) Rezervace na smíšený pokoj - výhradně pro studenty MU - jsou možné 

prostřednictvím ubytovatelky/ubytovatele  příslušné koleje a pouze na samostatné  

2-lůžkové pokoje v příslušných termínech rezervací.  

(5) Po rezervaci konkrétního lůžka je student povinen si přečíst Smlouvu o ubytování a 

elektronicky ji podepsat. Následně bude elektronicky potvrzená i ze strany 

ubytovatele. Smlouvy se potvrzují pouze elektronicky. 

(6) Po elektronickém podpisu smlouvy o ubytování ze strany studenta již nelze 

rezervaci měnit! 

(7) Rezervaci lůžka ze strany studenta lze zrušit písemně nejpozději do  

17. 9. 2023 zasláním e-mailu na emailovou adresu ubytovatelky/ubytovatele 

příslušné koleje, na které je rezervace ubytování provedena. Po potvrzení ze 

strany SKM, že byla rezervace zrušená, bude rezervační kauce odblokována na SUPO 

účet studenta, odkud si ji student může převést na svůj bankovní účet.   

(8) Student, který řádně uzavřel ubytovací smlouvu a uhradil rezervační kauci, má lůžko 

rezervované nejdéle do 5 dnů od začátku rezervace. 

(9) U všech rezervací se kolejné platí ode dne sjednaného zahájení ubytování dle  

smlouvy o ubytování. 

(10) Jestliže student nezruší rezervaci do 17. 9.2023 nebo se neubytuje do 5 dnů od     

 začátku rezervace, ubytovací smlouva zaniká a rezervační kauce propadá. 

 

Článek 6 

Nástup na ubytování 

      (1) Nástup na ubytování je možný dle sjednaného zahájení ubytování dle  

          smlouvy o ubytování. 

  
Na kolejích s non-stop recepční službou je možný nástup kdykoliv. 

Na kolejích bez non-stop recepční služby je možný nástup v pracovních dnech 

08:00 – 15:00 hod. u ubytovatelky nebo 19:00 – 07:00 na recepci, o víkendu 

pouze 19:00 – 07:00 na recepci.  

(2) Při ubytování je student povinen předložit doklad totožnosti (OP, pas), ISIC kartu   

          (studenti 1. ročníku mohou ISIC doložit dodatečně), vyplnit a podepsat registrační       

          kartu, vyplnit Žádost o připojení elektrického zařízení, převzít formulář k Převzetí pokoje,  

              zkontrolovat pokoj, případné závady a nedostatky do tohoto formuláře zapsat a vrátit zpět  

              ubytovatelce/ubytovateli nebo na recepci. 

 

 



 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) Rezervace se v průběhu akademického roku řídí pokyny zveřejněnými na 

www.skm.muni.cz. 

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení pokynu pověřuji vedoucí ubytovacího provozu SKM.  

(3) Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisu. 

(4) Tento pokyn aktualizuje původní pokyn ze dne 14. března 2022. 

 

 

 

 

V Brně dne 10. března 2023 
Bc. Kamil Kulíšek 

ředitel SKM 
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