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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
číslo: R 491

datum: 10. ledna 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásady pro ubytování studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
pro akademický rok 2022/2023
Zásady pro studenty 1. ročníků bakalářského studia:
1. Studentům, kteří nastupují do prvního ročníku v prezenční formě studia, studentům s přerušeným
studiem anebo studentům přestupujícím na jiné studium je z celkové lůžkové kapacity Kolejí a menz
(KaM JU) stanovena kvóta 600 lůžek.
2. O ubytování studentů dle bodu 1 rozhodují KaM JU v rámci přidělené kvóty podle dojezdnosti, tj. času
stráveného na cestě z místa trvalého bydliště do Českých Budějovic.
3. Všem budoucím studentům dle bodu 1 zašlou fakulty společně s oznámením o přijetí ke studiu
informační dopis o ubytování a instrukce o způsobu platby rezervační kauce na ubytování. Informační
dopis o ubytování dodá KaM JU studijním oddělením jednotlivých fakult do 13. 5. 2022 v papírové
podobě v potřebném množství nebo elektronicky.
4. Studenti dle bodu 1, kteří mají zájem o ubytování na koleji, podají elektronicky žádost na adrese:
www.kam.jcu.cz v termínu od 1. 7. - 31. 7. 2022.
5. O ubytování žadatelů dle bodu 1 rozhodnou KaM JU nejpozději do 8. 8. 2022 a v tomto termínu zveřejní
seznamy ubytovaných i neubytovaných budoucích studentů na stránkách KaM JU na adrese:
www.kam.jcu.cz.
6. Budoucí studenti dle bodu 1, kterým bylo přiděleno ubytování v koleji, uhradí rezervační kauci ve výši
2.000 Kč do 31. 8. 2022. Tato rezervační kauce bude dnem nástupu k ubytování převedena na kauci
ubytovací.
Uhrazená rezervační kauce je nevratná.
Číslo účtu: 169492602/0300, VS: rodné číslo studenta bez lomítka.
Ubytovací kauce může být použita na úhradu způsobených škod, dluhů, neuhrazených poplatků
a případných sankcí.
Ubytovací kauce, případně její část, bude studentům po ukončení ubytování vrácena na účet,
ve výjimečných případech v hotovosti v Kč na recepci koleje.
V případě neuhrazení rezervační kauce nejpozději do 31. 8. 2022 nebude rezervace ubytování
poskytnuta.
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7. Budoucím studentům dle bodu 1, kterým bylo přidělené ubytování na kolejích a kteří řádně uhradí
rezervační kauci do 31. 8. 2022, přidělí KaM JU konkrétní kolej a pokoj, a to nejpozději do 9. 9. 2022.
K tomuto datu zveřejní KaM JU konečný seznam přidělených pokojů a kolejí na adrese: www.kam.jcu.cz.

Zásady pro studenty nastupujících do všech vyšších ročníků, včetně 1. stupně magisterského
studia a doktorského studia:
8. Studenti, kteří nastupují do druhého ročníku bakalářského studia a všech ostatních vyšších ročníků,
včetně všech stupňů magisterského a doktorského studia, jsou ubytováni v rámci zbývající kapacity KaM
JU.
9. Studenti dle bodu 8 žádají o ubytování prostřednictvím elektronické žádosti dostupné na adrese:
www.kam.jcu.cz od 25. 4. 2022 do 22. 5. 2022.
10. Pořadí ubytování studentů dle bodu 8 stanoví KaM JU na základě kritéria dojezdnosti. Seznamy
ubytovaných i neubytovaných studentů zveřejní KaM JU dne 31. 5. 2022 na adrese: www.kam.jcu.cz.
11. Studenti dle bodu 8, kterým je na základě rozhodnutí KaM JU poskytnuto ubytování na kolejích JU, si
v termínu od 1. 6. do 19. 6. 2022 elektronicky potvrdí ubytování na adrese www.kam.jcu.cz výběrem
konkrétní koleje a konkrétního pokoje.
Rezervaci koleje a pokoje si student může potvrdit též osobně u vedoucí koleje. Při nedodržení tohoto
termínu nárok na rezervaci zaniká.
Dle možností kapacity koleje je respektováno přání studenta rezervovat si konkrétní kolej a pokoj.
Vedoucí koleje může studentovi zrušit rezervaci ubytování, pokud v minulých letech porušil Kolejní řád
KaM JU.
12. Studenti dle bodu 8, kterým bylo přiděleno místo v koleji, uhradí nejpozději do 30. 6. 2022 rezervační
kauci ve výši 2000 Kč. Tato rezervační kauce bude v den nástupu k ubytování převedena na ubytovací
kauci.
Uhrazená rezervační kauce je nevratná.
Číslo účtu: 169492602/0300, VS: rodné číslo studenta bez lomítka.
Ubytovací kauce může být použita na úhradu způsobených škod, dluhů, neuhrazených poplatků
a případných sankcí.
Ubytovací kauce, případně její část, bude studentům po ukončení ubytování vrácena na účet,
ve výjimečných případech v hotovosti v Kč na recepci koleje.
V případě neuhrazení rezervační kauce nejpozději do 30. 6. 2022 bude rezervace ubytování zrušena.
Obecné informace týkající se všech studentů:
13. Všichni studenti, kterým bylo přiděleno místo v koleji, jsou povinni nastěhovat se v termínu 25. 9. - 2. 10.
2022.
Studentům, kteří se do 2. 10. 2022 bez oznámení pozdějšího nástupu nenastěhují, příslib na ubytování
zaniká a uhrazená rezervační kauce propadá ve prospěch KaM JU.
Po tomto datu bude uvolněné místo přiděleno dalším zájemcům o ubytování, kteří kauci uhradí
nejpozději v den nástupu na kolej.
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14. Na ubytování v koleji není právní nárok.
15. Studenti ubytovaní v koleji jsou povinni dodržovat ustanovení Kolejního řádu a všechna interní nařízení
a rozhodnutí rektora JU a ředitele KaM.
V případě, že ubytovaný student závažným způsobem poruší Kolejní řád, interní nařízení nebo
rozhodnutí rektora JU a ředitele KaM, je ředitel KaM JU oprávněn rozhodnout na základě návrhu vedoucí
koleje o okamžitém zrušení ubytování v zařízení KaM JU, a to písemným rozhodnutím.
16. Ubytovaní studenti jsou povinni respektovat stanovený termín pro opuštění kolejí dle platné uzavřené
smlouvy.
17. V době letních prázdnin se mohou studenti v kolejích ubytovat. Příslušnou kolej a pokoj, kde bude
student během prázdnin ubytován, určí vedoucí koleje. Cena ubytování bude stanovena dle aktuálně
platného ceníku KaM JU. Studenti jsou povinni předem své ubytování objednat a respektovat střídavé
uzavření kolejí z důvodu rekonstrukcí, oprav, dovolených, hromadných akcí apod.
18. Útvar pro zahraniční vztahy rektorátu JU v termínu do 22. 5. 2022 sdělí řediteli KaM JU závazný počet
požadovaných míst v kolejích pro zahraniční studenty programu Erasmus+.
Útvar pro zahraniční vztahy rektorátu JU zašle zahraničním studentům programu Erasmus+ po domluvě
s KaM JU informace a podmínky k ubytování.
Rezervační kauce studentů programu Erasmus+ musí být uhrazena nejpozději do 31. 7. 2022.
Uhrazená rezervační kauce je nevratná.
V případě neuhrazení rezervační kauce nejpozději do 31. 7. 2022 bude rezervace ubytování zrušena.
19. Studenti se specifickými potřebami mají přednostní nárok na ubytování na základě doporučení Centra
podpory studentů se specifickými potřebami JU. Centrum podpory sdělí řediteli KaM JU počet
požadovaných míst na koleji pro studenty nastupujících do 1. ročníku do 31. 7. 2022 a seznam studentů
nastupujících do vyšších ročníků do 22. 5. 2022.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r.
rektor

Zpracoval: Ing. Ivan Hájek, ředitel KaM JU

Rozdělovník: děkani fakult, prorektor pro studium, prorektor pro zahraniční vztahy, centrum podpory
studentů se specifickými potřebami
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