Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 15. března 2006
Přítomni: Sokol (Budeč), Škultéty (Hvězda), Polák (Kajetánka), Šimek (17.11.), Kumičák
(Vltava), Kuda (Otava), Řeháček (Sociální komise AS UK [SK])
Hosté: Ing. Bém, Brixi (KaM), Zásměta (RUK), Blažková (Větrník)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Schválení zápisu 1.3.2006
Diskuze k podkladům Zásad ubytování 2006/2007
Diskuze s ředitelem KaM
Změna ŘVŠK
Reformní komise pro KaM
Volba předsedy a místopředsedy
Různé

1. Program schválen

6-0-0

2. Zápis schválen bez připomínek

6-0-0

3. Proběhla všeobecná diskuze k podkladům pro tvorbu Zásad ubytování na akademický
rok 2006/2007. Výsledkem jsou návrhy a doporučení, jak přistupovat ke tvorbě zásad.
Některá vyjádření vytržená z kontextu diskuze by mohla působit nejasně. V takovém
případě podrobnější vysvětlení podají kolejní rady nebo členové GPKR.
a) Z aktuálního stavu oblomností kolejí, který je nízký, lze předpokládat spíše
menší zájem o ubytování na kolejích, a proto je nutné co nejvíce vyjít vstříc
možným žadatelům o ubytování ve věcech administrativy spojené s žádostmi.
b) Žádat o koleje hned zpočátku by měli mít možnost všichni ti, kteří tu možnost
mají díky dodatku Opatření rektora k letošním zásadám. Studenti UK však
musí mít vždy přednost před jinými žadateli.
c) GPKR navrhuje pro účely rozhodovacích kritérií zavést „kategorizaci“
studentů na věrné klienty (VIP) a ostatní. Za VIP studenty je možno považovat
takové, kteří odbydlí na koleji 12 měsíční cyklus a 9 měsíční cyklus
odpovídající běžnému studijnímu pobytu na kolejích. U těchto studentů je
velká šance, že opět budou chtít bydlet na kolejích a odbydlí opět celý cyklus.
GPKR navrhuje, aby jejich “věrnost“ kolejím byla zohledněna při
vyhodnocování žádostí.
d) Jako vyhodnocovací kritéria GPKR navrhuje: student UK / nestudent; VIP
student / ostatní, dojezdnost – ne nutně v tomto pořadí. GPKR nedoporučuje
používat studijní výsledky jako třídící kritérium.
e) GPKR doporučuje podávání a vyhodnocení žádostí realizovat co nejdříve a
neprotahovat zveřejňování výsledků čekáním na kritéria typu známek.
f) Po dohodě s ředitelem KaM by měla být přepsána Smlouvy o ubytování a
navazující dokumenty. Ze smlouvy by mělo být odstraněna explicitní definice
čísla pokoje kvůli stěhování studentů. Studenti by měli být upozorněni během

g)

h)
i)

j)

rezervací a nastěhovávání na možnost nuceného stěhování kvůli optimalizaci
ubytovací kapacity, kdy pro případ malého vytížení koleje by byly určité části
patra vyčleněny pro doplňkovou činnost koleje. Takové nucené stěhování by
bylo spojeno se slevou z kolejného.
Ředitel KaM navrhl, aby bylo možno podepsat ubytovací smlouvu předem (o
prázdninách) a také aby první kolejné bylo hrazeno bezhotovostním převodem.
Pokud by student VIP student složil zálohu na kolejné předem, mohla by mu
být nabídnuta smlouva na další rok bez podání žádosti.
V ubytovací aplikaci Mefisto bude umožněna výměna „dekretů“ mezi dvěma
studenty ještě před vlastním nastěhováním.
GPKR se domnívá, že by mělo být možné dynamicky redefinovat ubytovací
kapacitu. V případě malého zájmu dočasně změnit 3L pokoj na 2L apod.
Zajímavá je také možnost doplácet na volné lůžko v pokoji tak, aby v případě
malé obložnosti nepřibyl nový spolubydlící.
V aplikaci Mašinka by měl být dopsán velmi podrobný návod k jednotlivým
úkonům i k aplikaci samotné. Pro testování by bylo vhodné použít skupinu
středoškolských absolventů, kteří nemají znalosti struktury univerzity ani
rozložení budov UK po Praze.

4. Diskuze s ředitelem KaM
a) Na svém posledním zasedání Sociální komise AS UK doporučila řediteli KaM
stejný text Ubytovacího řádu jako GPKR. Ředitel odmítl tento text vydat a
předložil další variantu návrhu domovního řádu. Jelikož materiály nebyly
dodány předem, projednávání se přesouvá na další zasedání.
b) Podklady k rezervacím pokojů se přesouvají na další zasedání GPKR. Byl
dohodnut postup předávání seznamu ubytovaných z Mašinky i Mefista.
c) KR Otava předložila řediteli KaM stížnost od studentů na nevhodné chování
hospodářky kolej Otava vůči studentům.
d) Otázka možnosti pojištění věcí studentů na kolejích se přesouvá na další
zasedání, protože je vázána na přítomnost Ing. Prajera.
e) Ředitel KaM přislíbil předložit výsledky hospodaření jednotlivých kolejí
v rámci výroční zprávy o hospodaření KaM (duben 2006).
f) KR Otava požádala ředitele KaM o vyjádření k centrálnímu přerozdělování
financí KaM. Šestá správa KaM by měla převést část prostředků na
hospodářskou výpomoc ztrátovým kolejím. KR Otava považuje za nepřípustné
takové převody peněz v systému, kdy studenti platí kolejné odvozené z režijní
ceny a vlastních nákladů koleje. Ředitel převody zdůvodnil tím, že kvůli
špatnému nastavení cen se některé koleje dostaly do takové ztráty, která
ohrožuje jejich existenci. Záležitosti financování by měly být řešeny v rámci
reformy KaM.
5. Kancléř UK RNDr. Jelínek zaslal připomínky k návrhu změny ŘVŠK odsouhlasené
GPKR a SK. Logickými nesrovnalostmi se bude zabývat SK a GPKR na příštím
zasedání.
6. Kancléř UK RNDr. Jelínek předložil návrh zadání pro reformní komisi ubytovacích a
stravovacích služeb UK. Reformní komise má za úkol připravit doporučení pro
transformaci KaM v podobě strategických kroků a vytvořit koncepční dokumenty.
GPKR se usneslo, že mandát dvou zástupců z Grémia bude svázán s funkcí předsedy a

místopředsedy GPKR, aby byla zajištěna informovanost členů Grémia o práci komise
(7-0-0).
7. Proběhla volba předsedy Grémia předsedů KR pro funkční období 1.4.2006 –
31.3.2007. Volební komise: Řeháček, Polák, Škultéty; kandidát: Kuda (KR Otava).
Mgr. Ondřej Kuda byl zvolen předsedou GPKR s platností od 1.4.2006 (7-0-0).
Navržený kandidát na místopředsedu: Šimek (KR 17. listopadu). Bc. Jan Šimek byl
zvolen místopředsedou GPKR s platností od 1.4.2006 (6-0-1).
8. Termín příštího zasedání bude zveřejněn na webu
Zapsal Ondřej Kuda

