
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad

Zasedání GPKR se konalo 06.02.2007 od 16:30 v prostorách ředitelství KaM UK 
Voršilská 1.
Seznam zúčastněných je uložen u předsedy GPKR.
Zúčastnění projednali a shodli se na následujícím:

Program:
1. schválení programu
2. schválení zápisu z minulého zasedání
3. poplatky za spotřebiče
4. hlášení závad
5. informace z transformační komise
6. různé

Zápis ze zasedání:
1. program schválen
2. zápis schválen v emailové konferenci
3. GPKR spolu s ředitelem KaM diskutovalo následující připomínky k cenám za 

spotřebiče
a. Diskuze o počtu nahlášených spotřebičů – bude prověřena možnost nahlásit 

více spotřebičů jednoho typu
b. Cena za rychlovarnou konvici -  
c. Různé ceny pro jednotlivé koleje

i. Diskutovala se možnost zavést různé ceny pro jednotlivé koleje. Ředitel 
upozornil grémium na nutnost jednotného postupu u všech kolejí. 
Důvodem je velmi pravděpodobné zneprůhlednění již tak poměrně 
složitého systému Mefisto.

d. Cena spotřebičů byla konzultována s energetikem a výpočet ceny je založen 
na spotřebě spotřebiče, frekvence zapnutí a vliv na celkový odběr kolejí 
v krátkém časovém úseku (např. rychlovarná konvice, jejíž zapnutí v ranní 
špičce způsobí překročení nasmlouvaných odběrových diagramů = vyšší 
náklady na energii)

e. Cena u zapůjčovaných spotřebičů je včetně spotřeby elektrické energie (bod 
2.) (tento bod se netýká spotřebičů které jsou součástí vybavení pokojů – 
lednice na koleji 17. listopadu)

f. Bod 4. – v poznámce GPKR doporučuje vyškrtnou slovo „minimální“ a 
změnit partnera jednání KR z vedoucí správy na vedoucí koleje. Doplnění 
věty „ Pokud nedojde k písemné dohodě mezi KR a vedoucí koleje, bude 
platit ceník v bodě 4“.

g. V bodě 4 GPKR doporučuje změnit účtovací dobu z hodiny na půlhodiny 
s příslušným snížením částek.

h. Bod 5. Nahradit slovo „player“ slovem „přehrávač“, nahradit slovo 
„baterie“ slovem „akumulátor“

4. GPKR spolu s ředitelem diskutovalo následující připomínky ke Knize závad
a. Doplnění pole „předpokládaný termín opravy“ – pokud se provedení opravy 

odkládá z nějakého důvodu (nedostatek náhradních dílů)
b. Doplnění opatření ředitele o větu „vstup do prostor obývaných ubytovaným 

za účelem opravy se řídí ustanovením ubyt. Řádu….“
c. Do interního předpisu ředitelství doplní termín (24 hodin), do kterého se 

údržba musí vyplnit pole podle bodu a. tohoto článku
5. Transformační komise – GPKR bylo informováno o výsledcích Transformační 



komise. Do konference GPKR bude odeslán výstupní materiál komise.
6. Různé

a. Dotaz předsedy GPKR na existenci vnitřního předpisu na řešení situace 
zneužití prostředku protipožární ochrany. Ředitel KaM uvedl, že mu není 
znám žádný vnitřní pokyn k této věci. Ředitel KaM uvedl, že situaci prověří 
a bude informovat GPKR o této věci. Předseda GPKR navrhl vznik 
takového interního předpisu. Předseda Soc. Kom. AS UK v této souvislosti 
poznamenal, že vhodným postupem je ohlásit takové konání Policii ČR 
k prošetření. Po diskuzi ŘKaM uvedl, že prozkoumá existující předpisy. 
GPKR navrhuje v dalších takových případech doporučuje zaujmout 
nejtvrdší možný postoj.

b. Dotaz KR Budeč na existenci pohotovostního údržbáře (v souvislosti 
s nedávnou poruchou na VŠK Budeč a VŠK Vltava). Směrem k jednotlivým 
kolejím byl vydán pokyn na zajištění oprav, které nejsou v možnosti 
jednotlivých údržbářů. ŘKaM uvedl, že KaM bude vytvářet vnitřní skupinu 
údržbářů, kteří budou držet nepřetržitou službu (alternativa počítající 
s externími firmami je příliš nákladná). (praktický případ: v sobotu došlo 
k vážné nehodě – ani jeden z údržbářů nebyl k dispozici. Řešení tohoto 
problému bylo tedy odloženo na pondělí => ŘKaM uvedl, že prozkoumá 
konkrétní případ, jestli nedošlo k porušení prac. povinnosti. Dále uvedl že 
postup opravy je plně závislý na posouzení stavu nastalé události.) 

c. Internetizace: GPKR pověřilo předsedu urgováním zprávy od RUK 
(konkrétně od IPC) ve věci protokolu 802.1x tak, jak bylo Bc. Houdkem 
přislíbeno na zasedání GPKR v prosinci.

d. Pro další rok ubytování návrhy KaM
i. Prodlužování smluv o ubytování na Ubytovacích kancelářích (pro 

dlouhodobě ubytované) bez nutnosti žádat v Mašince. Otázkou jsou 
kritéria pro takové prodlužování.

ii. Mašinka bude zachována a podle názoru KaM se stejným nastavením 
kategorií jako minulý rok.

iii. Přenášení zálohy, pokud nedojde k přerušení ubytování.
iv. ŘKaM požádal GPKR o vytvoření návrhů do zásad ubytování pro příští 

rok – do 14. dnů.

Zapsal Bc. Jan Šimek


