
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad 
ze dne 8. března 2007

Zasedání  GPKR  se  konalo  08.03.2007 od  16:30  v prostorách  zasedací  místnosti 
ředitelství KaM UK Voršilská 1. Zasedání řidil: Mgr. Ondřej Kuda (předseda GPKR).

Přítomni: Grimová (KR Budeč), Velkoborský (KR Kajetánka), Šimek (KR 17. 
listopadu), Kuda (KR Otava), Hrabovský (KR Na Kotli), Řeháček (Soc. komise)

Hosté: Ing. Bém, Ing. Prajer, Poliačiková, Kleinbauerová, Majdan (Hostivař), Goga 
(KR Hvězda), Košovan (KR Budeč)

Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Dotazy na ředitele KaM
4. Diskuze k návrhu Zásad ubytování 07/08
5. Různé

Jednání:
1. Schválení programu         program schválen
2. Schválení zápisu              zápis schválen 
3. Dotazy na ředitele KaM

a. KR Budeč – rekonstrukce menzy, KR vznesla dotaz zda proběhne nebo 
ne. ŘKaM informoval že podle informací od kvestora UK nedošlo zatím 
k rekonstrukci z formálních důvodů na MŠMT a nutnosti doprojektovat 
některé části menzy. Byla podána žádost na přesun záměru na rok 06/07 
– momentálně je dán příslib (od MŠMT) že k rekonstrukci letos dojde. 
Akce jako taková není zrušena.

b. KR Budeč – v souvislosti s bodem a. požádala ŘKaM o informování 
vedoucí příslušné správy/koleje.

c. KR Otava (JM) – rekonstrukce stoupaček. Došlo k pochybení 
pracovníků provádějících opravy – ponechali otevřené pokoje, kouřili 
na pokojích. ŘKaM přislíbil prošetření případu spolu s vedoucí 
příslušné správy Ing. Traganovou.

d. Rezervační systém na nástupy – pokud bude včas dodán plánuje se 
nasazení od září t.r.

e. Plánem je nahrazení systému Mašinka modulem programu Mefisto.
f. KR Hradec správcová Fričová předala informaci o možnosti vylepšení 

vnitřního vybavení – otázka na pravdivost informace. ŘKaM informoval 
o tom, že žádnou takovou informaci nemá. Je možná špatná interpretace 
vnitřního dopisu, kdy došlo k záměně plánování s realizací.

g. Hosté Hostivař – studentská kapacita na kolejích Hostivař. Studenti 
v českém jazyce pouze 2 budovy z 6. Zbytek budov je Erasmus, 
samoplátci, hotel. Student v českém jazyce nemá možnost získat pokoj 
se soc. vybavením či internetem případně obojím. ŘKaM informoval o 
tom, že je dlouhodobý problém s obsazováním kolejí, z toho důvodu je 
kapacita naplňována hotelem.

h. Hosté Hostivař – smíšené ubytování hotelů (dělníků) a studentů. ŘKaM 
navrhl sestěhování studentů na jednotlivá patra tak, aby nedocházelo 
k míchání hotelových hostů a studentů.



i. Hosté Hostivař – vyblokování ubytovací kapacity, tak že nebylo možné 
dosáhnout ubytování v kombinaci sociální zařízení + internet. ŘKaM 
přislíbil prozkoumání možnosti vyblokovat příslušné kapacity pro příští 
ubytovací období.

4. Diskuze k návrhu Zásad ubytování 07/08
a. Ing. Prajer představil návrhy KaM na úpravy Zásad ubytování.

i. Možnost podávání žádostí na ubytování již v květnu – zlepšení 
obsluhy studenta, student odjíždí na prázdniny s tím, že ví, zda 
bydlí.

ii. Přijímání plateb ze zahraničních účtů – poplatky za přijetí bude 
účtován studentovi (cca 150,-).

iii. Vracení zálohy při nenastoupení na kolej. Navrhuje se vrácení 
50% zálohy.

iv. Za uvolněné lůžko, při odmítnutí sestěhování by se mělo platit 
100% ceny.

v. Ing. Prajer upozornil na nadcházející změnu účtu k úhradě 
ubytování v Hradci. Číslo účtu bude stejné jako pro úhrady 
v Praze.

vi. Zkrácení termínu pro zúčtování záloh.
vii. Dřívější otevření kolejí pro „druhé“ – „přímé“ kolo na 

ubytovacích kancelářích.
Členové GPKR diskutovali o návrzích na změny v Zásadách ubytování 
2006/2007 a návrzích KaM pro období 2007/2008

b. Článek 1
i. Žádná změna

c. Článek 2
i. Žádná změna

d. Článek 3
i. Žádná změna

e. Článek 4
i. Podpoření návrhu KaM rozšířený o určení studentů jako 

studentů UK a vložení podmínky předchozího ubytování na 
kolejích UK.         3-3-0

f. Článek 5
i. Žádná změna

g. Článek 6
i. Žádná změna

h. Článek 7
i. Přidání komentáře k možnému zpoždění plateb bod 5. 

Hlasování: 5-0-1
ii. převzít znění KaM v bodě 10, upravit po právní stránce

i. Článek 8
i. Žádná změna

j. Článek 9
i. Článek 3/h – vypustit omezení na stejnou ubytovací kombinaci 

na stejné koleji – v souladu s návrhem KaM čl. 4.1 zvýhodnit 
dlouhodobě bydlící studenty 3-1-1

k. Článek 10
i. Žádná změna

l. Článek 11
i. aktualizovaná verze

m. Článek 12



i. Dob 8 – převzít návrh KaM + pouze při volné kapacitě a po 
vzájemné dohodě ubytovaného a ubytovatele za 100 % ceny 
lůžka (vyjasnit cenu, ze které se doplácená cena počítá – 
lůžko/pokoj) 3-1-1 

n. Kromě navržených změn
i. Bylo by vhodné zveřejnit ubytovací kapacitu a ubytovací 

kombinace na jednotlivých kolejích předem – buď na webu nebo 
přímo v Mašince

ii. Zabezpečit doručování emailů z Mefista a Mašinky na emaily 
zřízené na fakultách UK – nyní mnoho zpráv nedojde nebo 
končí ve spamu.

5. Různé
a. GPKR vyhlašuje volby do KR na koleji Hostivař na dny: 27.03 2007 a 

28.03 2007. Kontrolou korektnosti voleb byl pověřen Mgr. Ondřej 
Kuda. Proběhly volby do KR Budeč.

Zapsal: Bc. Jan Šimek
Vidoval: Mgr. Ondřej Kuda


