
Pravidla pro ubytování ve vysokoškolských kolejích Masarykovy 
univerzity na akademický rok 2023/2024 

V souladu se Směrnicí rektora č. 4/2014 „Ubytování studentů v kolejích MU“ 
v y h l a š u j i 

tato pravidla pro ubytování ve vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity na akademický 
rok 2023/2024: 

Článek 1 
Všeobecné zásady 

(1) Ubytování ve vysokoškolských kolejích (dále jen VŠ kolejích) Masarykovy univerzity (dále jen 
MU) je poskytováno studentům prezenčního studia MU a studentům studujících na MU v rámci 
výměnných studijních pobytů a krátkodobých stáží. V případě volné kapacity se ubytování 
poskytuje studentům kombinovaného studia MU, studentům jiných VŠ a dalším zájemcům  
o ubytování ve VŠ kolejích. 

(2) Na uzavření smlouvy o ubytování ve VŠ kolejích MU není právní nárok.  

Článek 2 
Rezervace lůžka 

(1) Lůžka si studenti rezervují způsobem a v termínech stanovených harmonogramem, který vyhlásí 
ředitel Správy kolejí a menz do 13. 3. 2023. 

(2) Přednostně si ubytování rezervují studenti, kteří jsou aktuálně ubytováni ve VŠ kolejích MU. 

Článek 3 
Vyhrazená kapacita 

(1) Část kapacity VŠ kolejí je vyhrazena  
a) na základě požadavků Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (dále jen 

Teiresiás) pro: 
 studenty, kteří byli uznáni invalidními v libovolném stupni podle § 39 zákona č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů;  
 studenty, kteří jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P podle § 34 zákona č. 329/2011 Sb.,  

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů; 
b)    na základě požadavku Centra zahraniční spolupráce a oddělení zahraničních vztahů        

jednotlivých fakult pro: 
 studenty, kteří nemají trvalé bydliště na území České nebo Slovenské republiky; 
 studenty, kteří studují v rámci výměnných studijních pobytů a stáží; 

Požadavky mohou být ze strany SKM MU akceptované pouze do termínů spuštění rezervací dle 
harmonogramu. 

Článek 4 
Závěrečné ustanovení 

Tato pravidla platí pro ubytování ve VŠ kolejích v akademickém roce 2023/2024.  

 

Brno 25. 11. 2022  
 podepsáno elektronicky 
 Martin Bareš 
 rektor      
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