Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 2. 3. 2015
Zasedání Grémia se uskutečnilo 2. 3. 2015 od 16:30 v prostorech Studentského klubu Celetná.
Přítomní členové Grémia:

Michaela Černá (KR Kajetánka, předsedkyně Grémia), Petra Pelikánová
(KR 17. listopadu), Jan Mudruňka (KR Na Větrníku), Anna Klugerová
(KR Šafránkův pavilon), Hana Illichová (KR Budeč), Michaela Nekardová (KR Komenského)

Nepřítomní členové Grémia: Matěj Denk (KR Švehlova), Eva Vaculíková (KR Jižní Město), Václav
Šafra (KR Jednota), David Frič (KR Hvězda), Josef Girgel (KR Na Kotli)
Hosté:

Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM UK), Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí
Útvaru ubytovacích služeb KaM UK), Marek Lukáš (vedoucí Útvaru
stravovacích služeb KaM UK), Mgr. Jan Švadlenka (místopředseda Rady
KaM UK), Jan Musílek (místopředseda KR 17. listopadu), Ladislav
Láska (KR 17. listopadu), Tomáš Mužík (místopředseda KR Jednota)

Program:
1) Ubytovací řád vysokoškolské koleje
2) Realizace účasti kolejních rad na přípravě stavebních zakázek
3) Optimalizace harmonogramu stavebních činností v jednotlivých kolejích
4) Různé
Průběh zasedání:
Program byl schválen tichým souhlasem.
1) Ubytovací řád vysokoškolské koleje:
Grémium po svém předchozím zasedání1 obdrželo od ředitelství KaM UK nový návrh Ubytovacího
řádu, který měl být výrazně zkrácen. Grémium jej zpřipomínkovalo a zaslalo Mgr. Hurdové. M.
Černá nyní v této souvislosti požádala vedení KaM UK o vyjádření.
Podle Mgr. Hurdové existuje shoda mezi vedením KaM UK a Grémiem, aby byl předpis co
nejstručnější. Nynější návrh Grémia vyhovuje, ale Mgr. Hurdová ještě požádala JUDr. Svobodovou,
právničku KaM UK, aby se k němu vyjádřila. Další diskuze se povede spíše o detailech.
Ing. Macoun k tomu dodal, že v průběhu dlouhého projednávání Ubytovacího řádu nabyl přesvědčení, že by vše podstatné včetně nezbytných detailů mělo být obsaženo ve Všeobecných ubytovacích podmínkách a Ubytovací řád by měl být spíše stručný, nejvýš na jednu stránku formátu A4,
aby jej bylo možné vyvěsit na zeď, jak je to běžné v hotelových pokojích. Při přípravě jeho konečné podoby by se chtěl inspirovat i obdobnými předpisy například soukromých kolejí.
J. Musílek následně podotkl, že uvedené parametry má již návrh, který předložila řešitelská komise na podzim 2014 a který ředitelství odmítlo. Požádal proto Ing. Macouna, aby si jej opět prostudoval. Dále vyslovil obavu, aby výsledem redukce textu ubytovacího řádu nebylo jenom to, že
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se úměrně k tomu, po zkopírování příslušných pasáží Ubytovacího řádu, rozšíří text Všeobecných
ubytovacích podmínek.
Podle Ing. Macouna ředitelství KaM UK nechce, aby se text dalších předpisů dále rozšiřoval.
Obecným principem by se mělo stát, že by neměly obsahovat povinnosti, které nelze účinně kontrolovat. U dalších povinností postačí odkázat na obecně závazný předpis, například požární
směrnice.
Mgr. Hurdová k tomu vysvětlila, že je Univerzita Karlova jednou z mála českých vysokých škol,
která má takto nepřehledné předpisy svého účelového ubytovacího zařízení (samostatné Všeobecné ubytovací podmínky, Ubytovací řád, Zásady ubytování). Mgr. Švadlenka namítl, že s tím
KaM UK prakticky nemůžou nic dělat, neboť musejí respektovat Řád pro poskytování ubytovacích
a stravovacích služeb, který všechny uvedené předpisy vyžaduje a který schvaluje Akademický
senát Univerzity Karlovy. Ing. Macoun doplnil, že univerzita připravuje nový Řád služeb, ale jeho
návrh doposud není známý. Zároveň KaM UK připravují nové Všeobecné ubytovací podmínky
a Zásady ubytování. Rada je bude schvalovat pravděpodobně v květnu, kdy už by měl být schválen
nový Řád služeb, čímž budou moci být všechny předpisy v souladu. Nový návrh Ubytovacího řádu
za ředitelství KaM UK, opatřený připomínkami, bude nicméně zaslán před příštím zasedáním
Grémia.
2) Realizace účasti kolejních rad na přípravě stavebních zakázek:
M. Černá připomněla dohodu Grémia a ředitelství KaM UK, že se kolejní rady budou moci účastnit
přípravy stavebních zakázek týkajících se kolejí, v nichž působí2. Dotázala se proto nyní, zda již
byli vedoucí kolejí informováni. Ing. Macoun odpověděl, že byli informováni písemně a vědět by
o tom měli. Problém by mohl nastat pouze v kolejích, kde se od předchozího zasedání Grémia
změnila kolejní rada (např. na Jižním Městě či v Koleji Budeč).
3) Optimalizace harmonogramu stavebních činností v jednotlivých kolejích:
M. Černá vysvětlila, že se tento bod týká především Koleje Kajetánka, ale mohl by se týkat i dalších
kolejí. Kolejní rada Koleje Kajetánka oceňuje, že se kolej rekonstruuje, ale upozorňuje, že se rekonstrukce opakovaně přes její nesouhlas provádějí během zkouškového období. V lednu 2015
byla například v rámci zateplování bloku K2 vybourávána okna, což výrazným způsobem ovlivnilo
mnoho ubytovaných v období zkoušek. Podle předběžných informací kolejní rady by navíc mělo
brzy začít i zateplování bloku K1, které by mělo opět vycházet na letní zkouškové období.
Ing. Macoun přislíbil o plánovaném průběhu zateplování K1 M. Černou písemně informovat.
M. Černá zároveň požádala, aby ze strany KaM docházelo k lepšímu informování ubytovaných,
proč se rekonstrukce musejí konat právě v takto nevhodnou dobu. Ing. Macoun s tím souhlasil.
4) Různé:
a) A. Klugerová sdělila, že byl Grémiu zaslán výsledek dotazníku týkajícího se zabezpečení kolejí
společně s informacemi, z nichž vyplynulo, že by se v Koleji Šafránkův pavilon měly instalovat
elektronicky zabezpečené vstupy. Zeptala se proto, jak toto elektronické zabezpečení bude vypadat, tj. zda to budou vstupy do koleje na čip či na studentskou kartu.
Ing. Macoun vysvětlil, že během zasedání Rady nevznikla shoda, jak by se vlastně výsledek dotazníku měl vyhodnotit. Významná část Rady se domnívá, že ve skutečnosti žádný problém se

2

Viz zápis ze zasedání Grémia ze dne 1. 12. 2014, bod 2.

2

zabezpečením kolejí neexistuje, a není tudíž potřeba nic měnit3. Ing. Macoun proto vyzval kolejní rady, které se domnívají, že problém se zabezpečením kolejí existuje a je třeba se jím zabývat, aby se na něj obrátily e-mailem. Konkrétní způsob zabezpečení bude poté s kolejní radou projednán. Může to být vstup na čip, na studentskou kartu, opatřený kamerou, apod. Ředitelství nechce nic vnucovat a bude především záležet na názoru kolejní rady. Podle jeho informací např. v Kolejích Jižní Město dochází k mimořádné události prakticky každou noc, jakmile
se zavře studentský klub Blanice.
b) M. Černá se dotázala, jak pokračuje zavádění „mailových aliasů“ v jednotlivých kolejích4.
L. Láska odpověděl, že již fungují v těch kolejích, které o to požádaly. Pokud by měly zájem
další koleje, mají kolejní rady zaslat čísla svých studentských průkazů, přes něž se do systému
budou přihlašovat. Zaměstnanci se budou přihlašovat pomocí svých zaměstnaneckých čísel.
c) M. Nekardová se zeptala, zda vedení KaM UK nějak pracuje na zpřehlednění elektronického vyúčtování kolejného v CRPP. Jednalo se o tom již před rokem5, ale od té doby se neudála žádná
změna.
Ing. Macoun odpověděl, že KaM UK chystají výběrové řízení na nový ubytovací systém
(podle současných odhadů bude nový systém k dispozici v lednu 2016). Společnosti Your System a Mefisto, které provozují stávající systémy Mefisto a CRPP, o tom vědí, a ačkoli se
do výběrového řízení také mohou přihlásit, jejich ochota upravovat stávající systém bude asi
značně omezená. Ing. Macoun nicméně přislíbil, že se s oběma společnostmi zkusí dohodnout.
Dále Ing. Macoun konstatoval, že mu připadá nepřehledný systém koeficientů, podle nichž se
přepočítává základní kolejné. Ing. Macoun je přesvědčen, že si většina ubytovaných nedokáže
spočítat, kolik má vlastně platit, což je zdrojem mnoha nedorozumění. Na námitku J. Musílka,
že je to na základě zveřejněných předpisů celkem snadné, Ing. Macoun podotkl, že to může
připadat snadnější studentům Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, ale ostatním
studentům nikoli. Navrhl proto, že by bylo jednodušší, kdyby se platilo jednotné kolejné a až
na konci ubytování by se vypočítala sleva, která by byla vrácena.
J. Musílek nicméně oponoval, že by to vlastně byla bezúročná půjčka poskytnutá Kolejím
a menzám UK (podobně jako současná platba zálohy). Podle něj je pohodlnější platit rovnou
snížené kolejné.
M. Nekardová dodala, že v Koleji Komenského ceník ubytování včetně koeficientů visí u ubytovací kanceláře, a ubytovaní jsou s ním tedy srozuměni. Zlepšit by se měl především elektronický výpis, aby z něj bylo zřejmé, jak konečná částka vznikla.
L. Láska k tomu dodal, že souhlasí s tím, že koeficienty mohou být zdrojem nedorozumění.
Podle něho je to však způsobeno především tím, že je tabulka s koeficienty v opatření ředitele
č. 6/2014 (Stanovení standardních cen pro ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze)
uvedena až pod tabulkou s částkami standardního ceníku, a mnozí ubytovaní o ní tudíž vůbec
nevědí, protože je nenapadne v dokumentu rolovat níže. Doporučil proto jednotlivé ceny
podle koeficientů uvádět přímo v tabulce standardního ceníku. Ing. Macoun s tím souhlasil.
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Pozn. zapisovatele, který je zároveň členem Rady KaM: Část Rady včetně něho je přesvědčena, že výsledek dotazníku říká něco
jiného, než se domnívá ředitelství KaM UK. V některých kolejích je problém s bezpečností skutečně pociťován, ale jsou mezi
nimi i koleje, kde již elektronické vstupy včetně kamer byly instalovány. Z odpovědí na další otázky navíc vyplynulo, že nejvíc
problémů s bezpečností nebyl s nežádoucími osobami, nýbrž přímo s ubytovanými či jejich nahlášenými návštěvami, čemuž
instalace elektronických vstupů do kolejí nemůže nikterak zabránit.
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Dále J. Musílek navrhl, že by naprogramoval jednoduchou kalkulačku, v níž by bylo možné orientačně spočítat výslednou cenu za ubytování (po uvedení délky ubytování a přihlášených
spotřebičů). Ing. Macoun odpověděl, že se připravují nové, přehlednější webové stránky KaM
UK, kde by se takováto kalkulačka hodila. L. Láska proto požádal o elektronickou verzi tabulky
cen, aby ji nebylo nutné extrahovat z dokumentu ve formátu PDF.
d) Termín příštího zasedání Grémia byl stanoven na úterý 31. 3. 2015.
Zapsal: J. Švadlenka
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