
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

KOLEJNÍ RADY KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC 

 

Termín a místo zasedání: 

13. března 2013 od 20:00, studovna 3. patra koleje 

 

Přítomní členové kolejní rady: 

Michal Bělka, Stanislav Smutný, Filip Beran, Adam Novák, Lukáš Pelcman 

 

Přítomní hosté: 

Alena Mikušová (vedoucí 1. správy KaM), Miloslava Strnadová (pověřená vedením koleje), 

Diana Halčáková (předsedkyně volební komise) 

Program zasedání: 

1) Volba orgánů kolejní rady 

2) Ohlédnutí za volbami do kolejní rady konanými ve dnech 27. a 28. Února 

3) Systém komunikace mezi kolejní radou a vedením koleje 

4) Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy kolejní rady 

5) Webová prezentace koleje 

6) Různé 

Průběh zasedání: 

Na začátku jednání předsedkyně volební komise přivítala všechny účastníky zasedání a pověřila 

Michala Bělku vykonáváním funkce předsedajícího do doby, než bude zvolen předseda. Program 

zasedání byl schválen tichým souhlasem.  

1) Volba orgánů kolejní rady 

a. Členy volební komise byli jmenováni Stanislav Smutný, Filip Beran a Lukáš Pelcman. 

b. Na funkci předsedy KR kandidoval Michal Bělka 

c. Na funkci místopředsedy KR kandidovali Stanislav Smutný a Filip Beran. 

d. Předsedou KR byl v tajné volbě zvolen Michal Bělka (5 hlasů) 

e. Výsledek volby místopředsedy: F. Beran 2 hlasy, S. Smutný 2 hlasy, 1 se zdržel 

f. Protože jednací řád neupravuje situaci, kdy dojde k rovnosti hlasů, rozhodla se KR 

určit vítěze volby losem (jako v případě rovnosti hlasů při volbách do kolejní rady). 

Losování provedla paní Alena Mikušová. Místopředsedou KR se stal Stanislav 

Smutný. 

g. Nikdo neprojevil vůli stát se zapisovatelem, KR se proto rozhodla zapisovatele určit 

losem. Losování provedla paní Miloslava Strnadová. Zapisovatelem byl určen Michal 

Bělka. 



 

2) Ohlédnutí za volbami do KR 

a. Kolejní rada schválila usnesení č. 1/2013 (hlasování 4-0-1, pro-proti-zdržel se): 

 
„Kolejní rada koleje Arnošta z Pardubic děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a 

organizaci voleb konaných ve dnech 27. a 28. února 2013, zejména členkám volební komise, 

slečnám Dianě Halčákové, Martině Peroutkové, Pavle Žůrkové a Simoně Stankové. Kolejní 

rada děkuje též panu Mgr. Janu Švadlenkovi, předsedovi Grémia předsedů kolejních rad 

Univerzity Karlovy v Praze, za cenné informace a konzultace v průběhu přípravy voleb. 

Poděkování patří i vedení koleje, zejména paní Miloslavě Strnadové, za nadstandardní 

podporu poskytovanou volební komisi. Kolejní rada též děkuje za projevenou důvěru všem 

ubytovaným studentům, kteří se voleb aktivně zúčastnili, a bude dělat vše pro to, aby 

v nadcházejícím funkčním období důstojně reprezentovala jejich zájmy.“ 

 

3) Systém komunikace mezi KR a vedením koleje 

a. KR se s vedením koleje shodla na modelu používaném na některých jiných kolejích 

UK, kdy vedle oficiálních zasedání ve večerních hodinách probíhají i schůzky členů 

KR s vedením koleje v pracovní době vedení koleje. Schůzky se zúčastní ti, kterým 

bude daný termín vyhovovat. Po krátké debatě o tom, zda tyto schůzky pojímat jako 

oficiální zasedání kolejní rady (takto postupuje KR Budeč), nebo je považovat za 

neformální (takto postupuje KR Švehlova), se KR přiklonila spíše k neformálnímu 

jednání, což lze změnit s přihlédnutím k aktuální situaci. 

b. Oficiální komunikace s vedením koleje jménem KR bude vedena z e-mailového účtu 

KR, případně prostřednictvím předsedy. Všichni členové KR se mohou na vedení 

koleje kdykoli neformálně obrátit. 

c. Do změny organizační struktury KaM (zrušení správ) platí, že KR zasílá e-maily 

určené podle jednacího řádu „vedoucímu koleje“ paní Miloslavě Strnadové i paní 

Aleně Mikušové. 

 

4) Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy kolejní rady 

a. Michal Bělka zastupuje KR v Grémiu předsedů kolejních rad, komunikuje jménem 

KR s vedením KaM, UK a externími subjekty, bude spravovat webové stránky koleje 

a zajistí administrativní agendu KR. 

b. Stanislav Smutný je hlavní kontaktní osobou v záležitosti povolování chovu zvířat na 

koleji a řešení podnětů z řad ubytovaných studentů. 

c. Filip Beran se věnuje primárně otázce vybavení koleje. 

d. Adam Novák je hlavní kontaktní osobou ve věci společenských a kulturních akcí 

konaných na koleji. 

e. Lukáš Pelcman řeší zejména porušování ubytovací smlouvy a navržené výstrahy. 

f. Ubytovaní studenti se mohou samozřejmě kdykoli obrátit na kteréhokoli člena KR, 

výše uvedené rozdělení kompetencí slouží pro interní potřeby KR. 

 

5) Webová prezentace koleje 

a. Michal Bělka informoval, že v této věci proběhlo jednání mezi ním a vedoucím 

provozního útvaru KaM, na jehož základě dnes MB navštívil rektorát UK a domluvil 

vše potřebné. Kolejní webové stránky budou umístěny na serveru Ústavu výpočetní 

techniky rektorátu UK, součástí bude i oficiální e-mailová adresa. Webové stránky 



budou pro maximální usnadnění přístupu automaticky přebírány kolejní 

facebookovou stránkou spravovanou KR (www.facebook.com/KolejArnost). 

6) Různé 

a. Nástěnka v mezipatře – připadne do správy KR, je určena výhradně pro potřebu 

vedení koleje, KR a ubytovaných studentů. Inzerce nesouvisející s Univerzitou 

Karlovou bude členy KR odstraňována, případně jí bude vyhrazen omezený prostor. 

Tento krok má zajistit, aby nebyla nástěnka přeplněna letáky, v nichž se ztrácejí 

důležité informace. 

 

b. Informace o činnosti KR – Filip Beran na základě diskuse uvnitř KR připraví 

„programové prohlášení“ se shrnutím nejdůležitějších bodů, kterých se KR bude 

snažit dosáhnout. 

 

c. Zapojení ubytovaných – KR se shodla na tom, že je třeba dát ubytovaným 

studentům jasně najevo, že KR funguje a mohou jí adresovat jakékoli podněty. Tato 

činnost bude probíhat na několika frontách (internet, nástěnka, schránka KR 

v prostoru studentských poštovních schránek,…) 

 

d. Anonymy – KR se zabývala otázkou, jestli má řešit případné anonymní stížnosti. 

Paní Strnadová podotkla, že někteří obyvatelé koleje se bojí „dát stížnost na papír“. 

KR se proto rozhodla věnovat se i anonymním podnětům, budou-li konstruktivní a 

řešitelné. 

 

e. Kouření na koleji – KR se shodla na tom, že pokud bude na koleji vyhrazen prostor 

pro kouření, nemuselo by docházet k tak masivnímu porušování zákazu kouření 

v celém prostoru koleje. V současnosti není kouření povoleno nikde, proto se kouří 

všude. Vedení koleje je ochotné takový krok učinit, pokud KR přijde s rozumným 

návrhem na místo vyhrazené pro kouření. 

 

f. Cena za ubytování a kvalita služeb – Adam Novák upozornil, že zatímco za 15 m2 

ve dvoulůžkovém pokoji platí oba ubytovaní celkem 10 000 Kč měsíčně, třípokojový 

byt o rozloze 100 m2 na Uhelném trhu lze pořídit za 20 000 Kč měsíčně. Zeptal se 

proto paní Mikušové, zda ceny ubytování na naší koleji považuje za adekvátní. Paní 

Mikušová dle svých slov není kompetentní k tomu, aby posuzovala či komentovala 

ceny kolejného, tato témata lze řešit jedině s vedením KaM prostřednictvím Grémia. 

V další diskusi zaznělo, že cena je vzhledem k poloze v centru Prahy adekvátní. KR se 

shodla na tom, že největším problémem vzhledem k ceně je kvalita poskytovaných 

služeb, zejména v oblasti vybavení společných prostor. Kolej Arnošta z Pardubic 

jakožto reprezentativní budova v centru města s vysokým kolejným budí dojem 

exkluzivní koleje, což ovšem její vybavení (jen stoly a židle ve studovnách + jeden 

televizor) nereflektuje.  

 

g. Informace o hospodaření – Filip Beran vznesl dotaz na vedení koleje, zda je možné 

získat informace o rozpočtu a hospodaření koleje. Paní Mikušová odpověděla, že 

takové informace není oprávněna sdělovat bez pokynu vedení KaM a vyslovila 

možnost řešit tento požadavek prostřednictvím Grémia. 

http://www.facebook.com/KolejArnost


 

h. Mýdlo – Nebude. Vedení koleje je ochotné umístit k umyvadlům mýdelníky. Nákup a 

doplňování mýdla je ale na ubytovaných studentech. 

 

i. Spotřebiče v kuchyňkách – Michal Bělka tlumočil dotaz studentek ze třetího patra, 

zda je čištění spotřebičů v kuchyňkách součástí úklidu společných prostor. Paní 

Strnadová odpověděla, že v majetku KaM jsou pouze elektrické trouby, mikrovlnné 

trouby a 4ploténkové vařiče. Jejich údržba je součástí úklidu, studenti by nicméně 

měli v případě, kdy spotřebič znečistí, jej uvést do původního stavu. Uklízečky budou 

instruovány, aby tento majetek důsledněji udržovaly. Ostatní spotřebiče (kávovary, 

rychlovarné konvice,…) nejsou majetkem koleje, proto je uklízečky neudržují. To se 

týká i nádobí (včetně toho, které studenti vynášejí z menzy). 

Následující body již nebyly projednávány za přítomnosti vedení koleje. 

j. Rozdělení místností – V souvislosti s řešením případného zřízení kuřárny se KR 

zabývala rozdělením jednotlivých společných místností („studoven“), na základě 

něhož bude v budoucnu navrhovat jejich vybavení. Navrhuje zřídit jednu studovnu 

s klidovým režimem, jednu přes noc uzavíranou společenskou místnost, do níž se 

bude soustředit případné dražší vybavení (např. stolní fotbal) a jednu místnost, v níž 

bude povoleno kouření. 

 

k. Kolejní kaple – Bývalá kaple (ve 4. patře vedle kuchyňky) je v současnosti 

využívána pouze Vysokoškolským uměleckým souborem UK, který má pravidelné 

zkoušky v pondělí a ve středu večer. Protože se jedná o prostor, který činí kolej 

velmi specifickou, KR se domnívá, že je škoda mít kapli po celý týden uzamčenou. 

Jedná se o reprezentativní prostory (klenuté stropy, malby), které by dodaly koleji 

punc exkluzivity, na který aspiruje již výše zmíněnou architektonickou hodnotou, 

polohou a cenou kolejného. Její nevyužitelnost je vzhledem k malému množství 

volných místností na koleji paradoxní. Dala by se zde zřídit reprezentativní, přes noc 

uzavíraná multifunkční místnost (studovna, auditorium, zasedací místnost), která by 

sloužila jak uměleckému souboru, tak studentům ubytovaným na koleji. Případné 

technické překážky (ochrana majetku uměleckého souboru) jsou jistě řešitelné, 

bude-li k tomu vůle. 

 

l. Příští zasedání – Druhé řádné zasedání KR se uskuteční ve středu 27. března 2013 

ve studovně třetího patra koleje. Začátek je stanoven na 20 hodin. 

 

 

 

Michal Bělka 

předseda KR Arnošta z Pardubic 


