Žádost o ubytování
Kdo může být ubytován na kolejích VŠE
Přednostně poskytujeme ubytování studentům VŠE, kteří splňují všechny tři následující
podmínky:


jsou studenty prezenční formy studia studijního programu VŠE



a doba jejich studia studijního programu, jako jehož studenti si podali žádost, nepřekročila
standardní dobu studia o více než 1 rok (do doby studia se započtou též doby všech
předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly
ukončeny jinak než řádně - viz odst. 3, § 58 zákona č. 111/1998 Sb.

o vysokých školách

v platném znění)


a jsou státními příslušníky států EU nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace.

V případě, že výše uvedeným žadatelům z řad studentů VŠE již bylo přiděleno ubytování, lze
poskytnout ubytování dalším žadatelům, kteří:


jsou studenty VŠE, ale studují jinou než prezenční formu studia studijního programu VŠE,



jsou studenty VŠE, ale doba jejich studia studijního programu na VŠE, jako jehož studenti si
podali žádost, překročila standardní dobu studia o více než 1 rok (do doby studia se započtou
též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech,
které byly ukončeny jinak než řádně - viz odst. 3, § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách v platném znění),



jsou studenty VŠE, ale nejsou státními příslušníky států EU nebo jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,



jsou absolventy VŠE,



jsou studenty jiných škol než VŠE.

Společná pravidla
Přihlásit se k elektronickému formuláři Žádosti a dalším personalizovaným formulářům,
lze pouze pomocí uživatelského jména a hesla pro přístup do počítačové sítě VŠE, které
student obdrží při zápisu ke studiu.



Lékařská zpráva
Lékařskou zprávu odevzdávají ti žadatelé o ubytování na kolejích VŠE, jejichž zdravotní stav
vyžaduje ubytování na koleji. Lékařskou zprávu tedy nemusí povinně odevzdávat všichni
žadatelé o ubytování. Přijímáme pouze Lékařské zprávy vystavené školním lékařem, viz
dokument Kritéria (odkaz uveden níže). Formulář Lékařské zprávy mají k dispozici školní
lékaři. Zkontrolujte, prosím, zda je na Lékařské zprávě uvedeno čitelně Vaše příjmení, jméno
a rodné číslo kvůli správnému přiřazení k Vaší Žádosti o ubytování. Lékařskou zprávu v
papírové podobě je nutné doručit buď osobně vedoucímu kolejí panu Stejskalovi (kancelář
v přízemí Švecovy koleje, ul. Janderova č. 190/I) nebo klasickou poštou na adresu: VŠE
SÚZ, k rukám p. Stejskala - vedoucího kolejí, Janderova 190/I, 377 01 Jindřichův Hradec, a

to nejpozději do termínu, který je uveden níže.



Průkaz ZTP, ZTP-P
Pokud jste držitelem průkazu ZTP či ZTP-P a z tohoto důvodu žádáte o přednostní ubytování,
je nutné se s tímto průkazem osobně dostavit k vedoucímu kolejí panu Stejskalovi (kancelář
v přízemí Švecovy koleje, ul. Janderova č. 190/I), kde bude průkaz ověřen a vytvořena a
uložena jeho kopie. Tento postup je bohužel nutný, jelikož dle §9 písm. a) zákona č.
21/2006 nelze průkaz úředně ověřit.



Důležité dokumenty k přečtení na webu



„Kritéria“ (odkaz Kritéria 2015/2016)
„Harmonogram“ (odkaz Harmonogram 2015/2016)

Kdy a jak podat Žádost o ubytování


Současní studenti VŠE (1. ubytovací kolo)
Žádosti o ubytování se podávají od 1.6.2015 00:00 do 30.6.2015 23:59 SELČ (UTC 02:00),
a to výhradně elektronicky (http://atkoleje.fm.vse.cz, odkaz Elektronická žádost o ubytování).
Přihlásit se k elektronickému formuláři Žádosti lze pouze pomocí uživatelského jména a
hesla pro přístup do počítačové sítě VŠE, které student obdržel při zápisu ke studiu.
Číslo bankovního účtu, ze kterého budou inkasovány platby kolejného, musí být vloženo
Žadatelem prostřednictvím formuláře Bankovní spojení studenta na webové stránce
http://atkoleje.fm.vse.cz (odkaz Bankovní spojení studenta), a to nejpozději do určeného data
nástupu k ubytování. Vložení účtu je možné až po zápisu Žadatele do studia. Úhrady budou
prováděny inkasem na základě Žadatelova souhlasu s inkasem z bankovního účtu vedeného v
Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch bankovního účtu
1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 7000,- Kč. Kolejné za září bude
zúčtováno dle skutečně odbydlené (rezervované) doby a inkasováno společně s pohledávkou
měsíce října v říjnovém inkasním termínu.
Případné přílohy k Žádosti o ubytování je nutné doručit buď osobně vedoucímu kolejí panu
Stejskalovi (kancelář v přízemí Švecovy koleje, ul. Janderova č. 190/I) nebo klasickou poštou
na adresu: VŠE SÚZ, k rukám p. Stejskala - vedoucího kolejí, Janderova 190/I, 377 01
Jindřichův Hradec, nejpozději do 25. 6. 2015 včetně.



Studenti budoucích prvních ročníků bakalářského
studia přijatí v řádném termínu (2. ubytovací kolo)
Žádosti o ubytování se podávají od 10. 7. 2015 00:00 do 31. 7. 2015 23:59 SELČ
(UTC 02:00), a to výhradně elektronicky (http://atkoleje.fm.vse.cz, odkaz Elektronická žádost
o ubytování).

Přihlásit se k elektronickému formuláři Žádosti a dalším relevantním formulářům, lze pouze
pomocí uživatelského jména a hesla pro přístup do počítačové sítě VŠE, které student
obdrží při zápisu ke studiu.
Číslo bankovního účtu, ze kterého budou inkasovány platby kolejného, musí být vloženo
Žadatelem prostřednictvím formuláře Bankovní spojení studenta na webové stránce
http://atkoleje.fm.vse.cz (odkaz Bankovní spojení studenta), a to nejpozději do určeného data
nástupu k ubytování. Vložení účtu je možné až po zápisu Žadatele do studia. Úhrady budou
prováděny inkasem na základě Žadatelova souhlasu s inkasem z bankovního účtu vedeného v
Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch bankovního účtu
1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 7000,- Kč. Kolejné za září bude
zúčtováno dle skutečně odbydlené (rezervované) doby a inkasováno společně s pohledávkou
měsíce října v říjnovém inkasním termínu.
Pořadí podání Žádostí o ubytování nemá žádný vliv na přidělení ubytování, tedy Žádost
o ubytování toho, který ji podal jako poslední, avšak ve stanoveném termínu, bude
posuzována za naprosto stejných podmínek jako Žádost o ubytování toho, který ji podal jako
první ve stanoveném termínu.
Případné přílohy k Žádosti o ubytování je nutné doručit buď osobně vedoucímu kolejí panu
Stejskalovi (kancelář v přízemí Švecovy koleje, ul. Janderova č. 190/I) nebo klasickou poštou
na adresu: VŠE SÚZ, k rukám p. Stejskala - vedoucího kolejí, Janderova 190/I, 377 01
Jindřichův Hradec, nejpozději do 31. 7. 2015 včetně.



Žadatelé zapsaní ke studiu v pozdějším termínu,
nejpozději však do 31.8.2015 (3. ubytovací kolo)
Podle tohoto odstavce podávají žádost o ubytování studenti navazujícího magisterského
či doktorského studia, dodatečně přijatí (zapsaní) studenti, dále studenti s přerušeným
studiem, kteří byli znovu zapsáni ke studiu, apod.
Žadatelé, kteří budou ke studiu na FM VŠE zapsáni v pozdějším termínu, nejpozději však do
31.8.2015, mohou na webových stránkách VŠE SÚZ FM (http://atkoleje.fm.vse.cz) ode dne
svého zápisu do studia podat ve 3. ubytovacím kole elektronickou Žádost o ubytování, a to
nejpozději do 3.9.2015 včetně.



Ostatní žadatelé
Ostatní žadatelé mohou ode dne svého zápisu do studia podat elektronickou Žádost o
ubytování na webových stránkách VŠE SÚZ FM (http://atkoleje.fm.vse.cz), a to do patnácti
dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu na FM VŠE. Tyto Žádosti budou řešeny
individuálně podle volné ubytovací kapacity.



Žadatelé o ubytování pouze na letní semestr
2015/2016
Žadatel o ubytování pouze na letní semestr 2015/2016 může podat pouze elektronickou
Žádost o ubytování na webových stránkách SÚZ FM VŠE (http://atkoleje.fm.vse.cz) v době
od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2016 včetně.

