
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 25. 5. 2010 
 

Zasedání se konalo dne 25. 5. 2010 15.00 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. Zasedání 

řídil Jakub Velkoborský, předseda GPKR. 

Přítomní členové: Martin Gebauer, Pavla Švábová, Erika Temerová, Lucie Králová (od 15.05), Jakub 

Velkoborský (od 15.05) 

Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Martin Dekar (17. listopadu, od 16.00) 

 

Program 
1) Schválení programu 

2) Incident v kolejích Jižní Město 

3) Podezření na nevybírání penále za neplacení kolejného 

4) Kolize harmonogramu nástupů a zahájení výuky na 1. LF 

5) Vyjádření k návrhu rozšíření pravomocí KR předloženému SKASUK 

6) Různé 

7) Schválení zápisu 

 

Jednání 

1) Schválení programu 

- Program byl schválen 5-0-0. 

2) Incident v kolejích Jižní Město 

- Švábová informovala o incidentu s hasícími přístroji v kolejích Jižní Město a výpovědi smlouvy 

o ubytování dvěma z aktérů. Třetímu byla zaslána výstraha. 

- Švábová se dále znovu ptala na možnost zřízení bezpečnostní služby v kolejích Jižní Město. 

Bém informoval, že bezpečnostní služba bude dočasně najmuta. Následně bude zřízen vstup 

na identifikační karty. 

- Dále se Švábová opět tázala na možnost zabezpečení hasících přístrojů. Bém opět poukázal 

na nedostatek investičních prostředků. 

- Nakonec Švábová navrhla možnost sdílení seznamu vyloučených studentů s kolejemi 

ostatních univerzit. Bém návrh projedná s ostatními řediteli. 

3) Podezření na nevybírání penále za neplacení kolejného 

- Gebauer: V naší koleji není lidem neplatícím kolejné účtováno penále při neplacení za 

ubytování. Prajer: V ojedinělých případech bylo penále za minulý měsíc odpuštěno pro 

možnost chyby v systému. Gebauer: Jedná se o celý rok. Prajer: Prosím o sdělení konkrétních 

případů pro pověření. 

- Gebauer: Dále k tomu i neplatičům stále funguje internet. Prajer: Opět je nutno zkontrolovat 

konkrétní případy. 



- Velkoborský: V případě softwarové chyby hrozí firmě Mefisto nějaký postih? Bém: 

Přinejmenším na úrovni obecné zákonné odpovědnosti za škodu. 

4) Kolize harmonogramu nástupů a zahájení výuky na 1. LF 

- Švábová: Studentům 6. ročníku lékařství na 1. LF začíná škola 13. 9. 2010, přičemž letní 

ubytování končí 16. 9. 2010 a my se bojíme, pro ně nebudou k dispozici jejich žádané pokoje. 

- Prajer: Je nutno, aby Ing. Traganová správně stanovila termíny nástupů. 

- Velkoborský: Ale zde je zjevně jedná o problém všech kolejí. 

- Prajer: Bude tedy řešeno systémově. Je možno studenty z těchto pokojů přestěhovat v rámci 

optimalizce kapacit a také vhodně stanovit harmonogram přestěhování. 

5) Vyjádření k návrhu rozšíření pravomocí KR pro SKASUK 

- Grémium se k jednotlivým bodům návrhu vyjádřilo následovně: 

1) Grémium nenamítá proti možnosti účasti jednání bez hlasovacího práva. Za vhodnější 

však považuje právo člena Rady na členství ve výběrové komisi pro vedoucí pozice 

obecně. 

2) Současný stav je vyhovující, existuje dostatečná ochrana občanským zákoníkem a 

další možnosti řešení obecnějšími mechanismy. 

3) Současný stav je vyhovující, postačuje současná vyjadřovací pravomoc. 

6) Různé 

- Prajer: Na základě podnětu z minulého zasedání grémia byla provedena analýza možnosti 

kouření zaměsntnanců. Současná právní úprava zaměstnaným kuřákům neznemožňuje 

kouřit, jsou-li na pracovišti sami. Připravujeme však vnitřní předpis, který by kouření 

zaměstnanců v pracovní době na pracovišti blíže upravil. 

- Králová: V jakém stavu je instalace požárních hlásičů na zadní schodiště koleje Jednota? Bém: 

P. Mikušová shání cenové nabídky. 

- Králová: Je možno ukládat obrazová data z kamerového systému koleje Jednota? Prajer: 

Záležitost je řešena ve spolupráci s právním odborem rektorátu. 

- Dekar: Rádi bychom požádali o změnu topné křivky v lednu a únoru s ohledem na to, že se 

studenti v koleji připravují na zkoušky. Tepelná křivka by měla být zvýšena vstříc dosažení 

tepelného komfortu studentů. 

- Čas konání příštího zasedání byl předběžně stanoven na 29. 6. 2010, 15.00. 

7) Schválení zápisutu 

- Zápis ze dne 29. 4. 2010 byl schválen 5-0-0. 

 

Jakub Velkoborský 

předseda GPKR 


