Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 20. 5. 2014
Zasedání Grémia se uskutečnilo 20. 5. 2014 od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic.
Přítomní členové Grémia:

Jan Švadlenka (KR Budeč, předseda Grémia), Michaela Černá
(KR Kajetánka, místopředsedkyně Grémia), Jiří Mudruňka (KR Šafránkův pavilon), Jan Mudruňka (KR Na Větrníku), Michaela Nekardová
(KR Komenského), Matěj Denk (KR Švehlova), Ivan Struk (KR Jižní
Město), Ladislav Láska (KR 17. listopadu), Pavel Moravec (KR Hvězda),
Miroslav Šůs (KR Jednota)

Nepřítomní členové Grémia: Michal Bělka (KR Arnošta z Pardubic)
Hosté:

Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM UK), Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí
Útvaru ubytovacích služeb KaM UK), Marek Lukáš (vedoucí Útvaru
stravovacích služeb KaM UK), MUDr. Jakub Velkoborský (člen Rady
KaM), Marie Salajková (místopředsedkyně KR Švehlova), Bc. David
Hurný (předseda Sociální komise Akademického senátu UK), Mgr. Lucie Diblíková (členka Akademického senátu PřF UK)

Program:
1) Schválení programu
2) Třídění odpadů
3) Neaktuální stránky KaM
4) Harmonogram a způsob provádění zámluv pokojů
5) Problémy v aplikaci CRPP na začátku května
6) Různé
Průběh zasedání:
1) Schválení programu:
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 8-0-0
2) Třídění odpadů v kolejích:
Na dotaz J. Švadlenky, zda již všechny kolejní rady zaslaly své požadavky k třídění odpadů, odpověděla Mgr. Hurdová, že pouze čtyři kolejní rady požádaly o rozšíření možnosti třídění odpadu,
ostatní jsou spokojeny. Od počátku června tedy budou postupně instalovány nové nádoby
na tříděný odpad. M. Nekardovou následně zajímalo, zda se to týká též Koleje Komenského,
k čemuž Mgr. Hurdová sdělila, že bude nejprve nutné kontaktovat vedení městské části a vyjednat
s ní zábor chodníku.
3) Neaktuální stránky KaM:
J. Švadlenka vznesl stížnost, že na internetových stránkách KaM postrádá informace k podávání
žádostí o ubytování na další akademický rok. Stránky obsahují spoustu zastaralých informací
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(je zde třeba dopis ředitele k novým přepisům datovaný k roku 2013, v sekci „Ubytování studentů“ jsou uvedeny odkazy na staré předpisy, apod.) a navíc jsou dosti nepřehledné.
Ing. Macoun odpověděl, že některé informace byly před několika hodinami aktualizovány. Týká se
to především systému CRPP („Portál“), který slouží k podávání elektronických žádostí o ubytování. V dohledné době (pravděpodobně v létě) by chtěl od univerzity získat její rozhraní a sjednotit vzhled stránek kam.cuni.cz a rehos.cuni.cz. Mgr. Hurdová dodala, že stránky KaM skutečně nepřehledné jsou, a proto by uvítala pomoc s jejich zkvalitněním. Následně bylo dohodnuto, že se
sejde „pracovní komise“ ve složení Mgr. Hurdová, J. Švadlenka, M. Nekardová a L. Láska. Termín
byl stanoven na středu 28. května od 9 hod., schůzka proběhne v Koleji 17. listopadu.
4) Harmonogram a způsob provádění zámluv pokojů:
J. Švadlenka dále upozornil na neaktuální předpis k provádění zámluv pokojů. Je třeba jej vydat
s aktuálními daty a pokud možno tak, aby nemusel být vydáván každý rok znovu.
L. Láska sdělil, že elektronický systém pro zámluvy pokojů, který naprogramovali v Koleji 17. listopadu, mohou používat i další kolejní rady. O vyzkoušení nicméně doposud požádala pouze Kolejní rada Budeč. Vyzval proto také další kolejní rady, aby mu oznámily, zda tento systém chtějí
využívat. Kolejní rada 17. listopadu je ochotna k jeho ovládání poskytnout školení.
5) Problémy v systému CRPP na začátku května:
J. Švadlenka následně informoval o problému v systému CRPP („Portál“), který zaznamenal na počátku května. U Koleje Budeč nabízel „Portál“ pro příští akademický rok všech 17 zdejších jednolůžkových pokojů, které jsou přitom všechny obsazeny a jejich kapacita měla zůstat do 14. 6. rezervována pro jejich stávající obyvatele. Vzhledem k tomu, že jsou v Koleji Budeč jednolůžkové
pokoje velice žádané, je podle J. Švadlenky docela možné, že si někdo provedl rezervaci a zaplatil
zálohu. J. Švadlenka se proto zeptal, jak budou KaM postupovat, pokud se toto opravdu stalo
a pro dotyčného zájemce ve skutečnosti nebude jednolůžkový pokoj k dispozici. Lze např. vrátit
zálohu a omluvit se.
Mgr. Hurdová namítla, že podle informací, které má k dispozici, rezervace jednolůžkových pokojů
v Koleji Budeč možná nebyla. Poté přečetla e-mail od pana Černého ze společnosti Mefisto1.
Podle něj systém sice ukazoval kompletní kapacitu koleje, což mohlo být matoucí, ale pokud by si
byl někdo chtěl vytvořit rezervaci v pokojích, které jsou blokovány pro stávající ubytované, nemělo mu to být umožněno. V Koleji Budeč bylo zatím vytvořeno pouze několik elektronických rezervací a žádná se netýká jednolůžkového pokoje. „Portál“ navíc nyní skutečně ukazuje pouze volnou kapacitu. Na dotaz MUDr. Velkoborského, co se zobrazuje jakožto volná kapacita, odpověděla
Mgr. Hurdová, že jde pouze o aktuálně volné pokoje. Po 14. 6. budou přidány ty, u nichž si jejich
dosavadní uživatelé neprodlouží ubytování.
Ing. Macoun poté sdělil, že obdržel seznam dotazů, které přicházejí společnosti Your System, jež
„Portál“ naprogramovala a provozuje. Většina jich je technického rázu (žadatelé např. nerozumějí
rozdílu mezi žádostí o ubytování a rezervací). Samotný předpis (Zásady ubytování) je velmi složitý a těžko se v něm orientuje. Cílem by mělo být zjednodušení předpisů. To ale nebude hned.
J. Švadlenka proto doporučil do té doby vytvořit jednoduchý manuál, jak provádět žádosti
o ubytování, a přislíbil, že Mgr. Hurdové zašle ten, který v Koleji Budeč sepsali pro rok 2013/2014.
MUDr. Velkoborský informoval, že si lze prodloužit ubytování na prázdniny, ale i žádat
o ubytování v dalším akademickém roce, avšak „Portál“ ukazuje u kapacity jedno číslo pro oba
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Odpověď společnosti Mefisto viz v Příloze.
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typy žádostí. Mgr. Hurdová odpověděla, že se tím nyní zabývá. MUDr. Velkoborský dále upozornil,
že nyní KaM neumějí nabízet kapacitu, o níž vědí, že bude za dva měsíce volná (po podání výpovědi).
6) Různé:
a) Termín dalšího zasedání Grémia byl stanoven nejpozději na první polovinu září 2014.
Konkrétněji to možné nebylo s ohledem na prázdniny.
b) Jiří Mudruňka se dotázal, zda se bude v Plzni rušit nějaká kolej. Podle jeho informací se to má
týkat nejméně jedné. Ing. Macoun odpověděl, že to není pravda. Žádná kolej se v Plzni rušit
nebude, pouze se část kapacity změní na jednolůžkové pokoje.
c) J. Švadlenka oznámil, že se stal členem pracovní komise k tvorbě nových předpisů (Zásad
ubytování, VUP). Dalšími členy komise jsou Mgr. Hurdová a JUDr. Svobodová za KaM a M. Makajev za Radu KaM.
d) Jan Mudruňka se zeptal, zda má smysl zavírat přes léto některé bloky v Koleji Na Větrníku.
Personál v té koleji bude, takže to nebude znamenat žádnou úsporu nákladů. Ing. Macoun odpověděl, že důvodem je rekonstrukce koleje. Je výhodné blok na léto vyklidit a rekonstruovat
jej celý.
e) Na dotaz I. Struka, zda jsou již k dispozici konkrétní plány pro rekonstrukci Kolejí Jižní Město,
odpověděl Ing. Macoun, že zatím nikoli. Teprve se připravují.
f) M. Denk poděkoval za nákup nových praček v Koleji Švehlova. Doposud byla k dispozici pouze
jediná pračka pro 500 lidí.
g) Dále M. Denk oznámil, že jsou v Koleji Švehlova poškozeny některé stupačky, a část koleje je
proto bez vody. Pokud bude provedena rekonstrukce, Kolejní rada Švehlova by uvítala, kdyby
se nekonala ve zkouškovém období. Ing. Macoun následně konstatoval, že situace Koleje
Švehlova je komplikovaná. Její rekonstrukce by vyšla na čtvrt miliardy, a tuto částku KaM
k dispozici nemají. J. M. rektor má ale ke koleji citový vztah, protože v ní kdysi bydlel, pročež
přislíbil, že prostředky na opravu sežene. KaM nyní dostaly za úkol připravit dokumentaci. Než
proběhne rekonstrukce, budou však prováděny pouze udržovací opravy. Nemá cenu provádět
něco většího, když se to bude do několika let opět bourat a dělat znovu. M. Denk oponoval, že
v koleji musejí žít lidé. Oprava stupaček by tedy byla žádoucí. Ing. Macoun souhlasil. Dále
M. Denk vyslovil názor, že pokud budou během rekonstrukce donuceni k vystěhování starousedlíci, už se pravděpodobně do koleje nevrátí.
h) M. Denk se také dotázal na divadelní spolek, který využívá prostory Koleje Švehlova. Ing. Macoun vysvětlil, že se jedná o poloprofesionální soubor, který v koleji odehrál již několik představení a její prostor se mu líbí. Rádi by tedy ve své činnosti pokračovali. Ing. Macoun osobně
doporučil zhlédnutí jejich představení. Dále přislíbil, že bude v Koleji Švehlova zveřejňována
informace, že spolek něco chystá.
i) J. Velkoborský a M. Černá zmínili problém v Koleji Kajetánka se skupinou bydlící v buňce
(v jednom pokoji dívky, ve druhém mladý muž). Vzájemně spolu nevycházejí, ale nikdo z nich
se nechce vystěhovat. Ing. Macoun se dotázal, zda již dostal někdo z nich výstrahu, ale M. Černá
namítla, že není snadné rozsoudit, kdo za vzniklé neshody může. Ing. Macoun proto navrhl,
aby jim byl zaslán dopis obsahující výzvu k vyjádření. V Koleji 17. listopadu to v obdobné situaci zafungovalo. Cílem by mělo být dotyčné rozstěhovat.
Zapsal: J. Švadlenka
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Příloha – Dopis od společnosti Mefisto
Dobrý den,
od spuštění portálu se ukazovala v prvním (celkovém) náhledu v CRPP celková volná kapacita pokojů
na příští rok (vyhrazené kapacity bez již provedených rezervací) – takto to bylo i minulý rok.
Po spuštění CRPP jsme přepracovali a doprogramovali výpočet zobrazované kapacity i se zohledněním aktuálně bydlících studentů s potencionálním nárokem na ubytování na příští rok
do 14.6.
Tato úprava byla postupně nasazována ve dnech 2. – 6. 5.
Při vytvoření rezervace se provádí přesná kontrola, zda lze rezervaci provést (je volno) – se zohledněním vyhrazených kapacit na příští rok, zohlednění již vytvořených rezervací, zohlednění aktuálně bydlících studentů, … (jedná se o relativně složitý výpočet, který při Vaší kapacitě cca 13.000
lůžek není možné provádět v reálném čase pro rychlý náhled v CRPP na všechny dostupné kapacity)
Nemohlo se tedy stát (pokud není v sw chyba o které nevíme), že by se prodal pokoj, který má být
blokován podle nastavených pravidel.
Kontroloval jsem všechny rezervace na Kolej Budeč a jsou pouze pro dvoulůžkové pokoje
a pro jeden třílůžkový – zaplacena záloha byla pouze k jedné opci.
O výpadku 6. 5. nic nevíme – na náš helpdesk nebylo nic hlášeno.
Martin Černý
Mefisto Solutions s.r.o.
U továren 770/1b, Praha 10, 102 00
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