Zápis z mimořádného zasedání KR Hvězda dne 19. 5. 2016
Přítomní členové KR: Lukáš Blažej, Karolína Janků, Štefan Tóth, Jiří Vorobel
Hosté: PaedDr. Jitka Čádová (vedoucí koleje)
Místo konání: konferenční místnost (2/117), kolej Hvězda, Praha 6
Zapsal: Lukáš Blažej

Kolejní radě byl dne 19. 5. 2016 doručen návrh vedoucí koleje na projednání odstoupení od
smlouvy o ubytování ve smyslu čl. 17 odst. 4 Organizačního řádu Kolejí a menz.
Kolejní rada nejprve zkoumala, zda jsou dány podmínky pro projednání návrhu. Dle čl. VII
odst. 1 písm. c) Všeobecných ubytovacích podmínek v kolejích Univerzity Karlovy v Praze lze
ubytování ukončit písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, pokud ubytovaný i přes výstrahu
hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy anebo dobré mravy. Hrubým porušením
povinností je i obtěžování ostatních ubytovaných nevhodným chováním.
Kolejní radě byla doručena výstraha č. j. kam-cuni-hvězda 29/2016-Ca, ve které byl
ubytovaný Huguet Berenguer Héctor upozorněn na možnost výpovědi v případě dalšího
porušování smluvních povinností. Porušení spočívalo v rušení nočního klidu dne 20. 2. 2016
ve 2:00 na II. bloku, ke kterému musela být přivolána Policie. Doručení výstrahy bylo
vykázáno doručenkou ze dne 2. 3. 2016 s podpisem příjemce.
Na základě této výstrahy došla Kolejní rada k závěru, že ubytovaný byl řádně upozorněn na
možnost ukončení smlouvy a lze tak přistoupit k projednání návrhu na odstoupení od
smlouvy.
Porušení, na základě kterého je navrhováno odstoupení od smlouvy, spočívá v rušení
nočního klidu dne 19. 5. 2016 v době 0:50-2:30 hod. a 3:35-4:30 hod., kdy skupina asi 30
podnapilých osob odmítala spolupracovat i s přivolanou Policií. Huguet Berenguer Héctor byl
na místě ztotožněn.
Kolejní rada došla k závěru, že uvedeným chováním se všechny osoby dopustily hrubého
porušení dobrých mravů. V případě Hugueta Berenguera Héctora jde o opakované hrubé
porušení srovnatelné intenzity.
Kolejní rada přijala následující usnesení:
9/2016: Kolejní rada dle čl. 17 odst. 4 Organizačního řádu Kolejí a menz schvaluje
předložený návrh na odstoupení od smlouvy o ubytování uzavřené dne 7. 2. 2016 s
Huguetem Berenguerem Héctorem
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
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Kolejní rada byla dále informována, že na místě bylo ztotožněno dalších šest osob. Výstraha
byla udělena pouze jedné, a to Yalin Yucel. Zbylým šesti končí ubytování 30. 6. 2016, takže
dle sdělení pro Kolejní radu nemá výstraha smysl.
Kolejní rada dospěla k závěru, že udělení výstrahy má smysl i v případě, že smlouva o
ubytování končí již 30. 6. 2016. Právě ve zkouškovém období je potřeba nočního klidu
nejvyšší a nelze přijmout stav, ve kterém by ubytovaní byli před koncem smlouvy
nepostižitelní. Odstoupení od smlouvy má pro studenty Erasmu negativní dopady i v případě,
že je provedeno těsně před jejím koncem, pokud je o něm informován lokální koordinátor,
případně vysílající univerzita. Kolejní rada nesdílí názor o nadbytečnosti výstrahy. V případě,
že bude výstraha zaslána a dotyční budou pokračovat v rušení nočního klidu, je Kolejní rada
připravena navrhnout odstoupení od smlouvy o ubytování.
10/2016: Kolejní rada dle čl. 17 odst. 5 písm. a) Organizačního řádu Kolejí a menz navrhuje
zaslat výstrahu ubytovaným Amir Mohamed Elmosiny, Joël Pierre Gasparoli, Tetik Bilgesu,
Sarah Longour, a Nenonen Nikko, kteří se podíleli na rušení nočního klidu dne 19. 5. 2016
(pro: 3 proti: 0 zdržel se: 1)
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