
Kolejní rada Kajetánka 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

mimořádné zasedání (2016/1) 

Datum a čas konání: 27. května 2016, 19.00 hodin 

Místo konání: Restaurace Břevnovka (Patočkova 57, Praha 6) 

Přítomní členové: Miroslava Gorelová, Vít Jurásek (předseda), Andrea Plávková (místo-

předsedkyně), Tomáš Ryza 

Nepřítomní členové: Petr Hanzlík (omluven) 

Program zasedání: 1. Stížnosti na ubytovaného Michala Navrátila 

 2. Stavební práce na koleji 

3. Doprava na ulici Patočkova 

4. Různé 

Zapisovatel: Vít Jurásek 

Průběh zasedání: 

Vít Jurásek navrhnul program zasedání. K programu zasedání nebyly vzneseny žádné pozmě-

ňovací ani doplňovací návrhy. Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Kolejní rada schvaluje program svého mimořádného zasedání (2016/1) navržený jejím před-

sedou. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 

1. Stížnosti na ubytovaného Michala Navrátila 

Kolejní rada obdržela dvě písemné stížnosti ubytovaných na chování ubytovaného Michala 

Navrátila. Obsahem stížností byly zejména opakované bezdůvodné a úmyslné hlučné chování 

M. Navrátila narušující klid a pořádek v koleji a opakované výhružné a vulgární výroky smě-

řující na blíže neurčeného adresáta vyjadřované M. Navrátilem veřejně a cíleně rušivou for-

mou. Na žádost předsedy kolejní rady se M. Navrátil ke stížnostem vyjádřil a popsané chová-

ní nepopřel. Vedoucí koleje dále informovala kolejní radu, že již dříve obdržela na 

M. Navrátila řadu ústních stížností od dalších ubytovaných. Přítomní členové kolejní rady se 

při projednání věci důkladně zabývali obsahem všech výše uvedených podkladů a po zvážení 

všech okolností došli ke společnému stanovisku, že chování M. Navrátila je hrubým poruše-

ním povinností vyplývajících mu z čl. II. odst. 2 písm. b) Všeobecných ubytovacích podmínek 

v kolejích Univerzity Karlovy v Praze ve spojení s čl. 1 odst. 3 Ubytovacího řádu vysokoškol-

ské koleje Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Ubytovací řád“). 

Přítomní členové kolejní rady se dále zabývali stížnostmi M. Navrátila, které spojil se svým 

vyjádřením. V prvé řadě se přítomní členové kolejní rady jednoznačně shodli, že ani skuteč-

nosti, jež byly předmětem stížností, neospravedlňují výše popsané chování M. Navrátila. Ar-

gument, že ubytovaný bydlí údajně v nevyhovujících podmínkách, není důvodem, který by 

omlouval porušování smluvních povinností ubytovaným. Skutečnost, že závady popsané 

M. Navrátilem jím nebyly doposud nikde hlášeny, lze vnímat jako další hrubé porušení 

smluvních povinností, konkrétně čl. 3 odst. 2 Ubytovacího řádu. Stížností na „narušení ky-

bersoukromí“ se členové kolejní rady odmítli dále zabývat, neboť popsaná skutečnost svým 



charakterem a podstatou přesahuje rámec vnitřních předpisů Kolejí a menz Univerzity Karlo-

vy v Praze a kolejní rada není příslušná se takovou stížností zabývat. 

Na základě výše uvedených souvislostí kolejní rada došla k závěru, že ubytovaný M. Navrátil 

soustavně porušuje Ubytovací řád. V této souvislosti, v souladu s dosavadní praxí předcho-

zích kolejních rad, doporučuje kolejní rada vedoucí koleje zaslat ubytovanému M. Navrátilovi 

výstrahu a v případě, že nedojde k nápravě, přistoupit k vypovězení smlouvy o ubytování. 

Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 16/2016: Kolejní rada navrhuje vedoucí koleje zaslat výstrahu ubytovanému Mi-

chalu Navrátilovi z důvodu hrubého porušování smluvních povinností tímto ubytovaným 

a v případě dalšího hrubého porušování dobrých mravů nebo smluvních povinností tímto uby-

tovaným kolejní rada navrhuje řediteli Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze vypovědět 

smlouvu o ubytování s ubytovaným Michalem Navrátilem. 

Tajné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 

Za členy volební komise byli ustaveni: Miroslava Gorelová, Andrea Plávková a Tomáš Ryza. 

2. Stavební práce na koleji 

Ubytovaní v koleji jsou nespokojení s prováděním rekonstrukce nástupní plochy před kolejí 

během zkouškového období. Přítomní členové vyjádřili svou nelibost nad tím, že rekonstruk-

ce jsou na koleji prováděny během zkouškových období pravidelně a navíc bez jakékoliv 

konzultace s kolejní radou. 

Tomáš Ryza předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 17/2016: Kolejní rada požaduje, aby termíny provádění rekonstrukcí na koleji 

Kajetánka zajišťované Technickým útvarem nebo Útvarem ubytovacích služeb ředitelství Ko-

lejí a menz Univerzity Karlovy v Praze byly vždy předem konzultovány s vedoucí koleje, a to 

v dostatečném předstihu tak, aby si mohla vedoucí koleje případně vyžádat také vyjádření ko-

lejní rady. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 

Přítomní členové kolejní rady se, v souladu s usnesením kolejní rady č. 5/2016, shodli na po-

třebě výměny praček na koleji a dále na nutnosti nakoupit nové židle na všechny pokoje, což 

považují za přednější oproti plánované rekonstrukci vrátnice K1 zahrnující její přebudování 

na recepci. Tomáš Ryza v této souvislosti zmínil, že problematiku nových židlí projednávala 

již předchozí kolejní rada a doporučila vedoucí koleje nákup konkrétního modelu nové židle, 

na základě důkladného testování jednotlivých vybraných modelů. 

Tomáš Ryza předložil návrh usnesení:  

Usnesení č. 18/2016: Kolejní rada nesouhlasí s rekonstrukcí nebo přebudováním vrátnice K1 

do nákupu průmyslových praček a nových židlí na všechny pokoje podle návrhů předložených 

předchozí kolejní radou na kolej Kajetánka. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 

3. Doprava na ulici Patočkova 

Tomáš Ryza přítomné informoval o situaci ohledně petice za lepší autobusové spojení koleje 

se zastávkou Hradčanská a přislíbil, že bude věc dále řešit s příslušnými úřady. Ostatní pří-

tomní členové kolejní rady vyjádřili ochoty mu v jeho snažení pomoci. Tomáš Ryza bude ko-

lejní radu informovat o dalším postupu. 



Vít Jurásek předložil návrh usnesení: 

Usnesení č. 19/2016: Kolejní rada podporuje petici „Za lepší autobusové spojení Patočkovy 

ulice“ a zmocňuje svého člena Tomáše Ryzu k zastupování Kolejní rady Kajetánka v záleži-

tostech této petice. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 

4. Různé 

Vít Jurásek seznámil přítomné s nabídkou ředitelství Kolejí a menz na zajištění výpomoci 

studenty ubytovanými na koleji při nástupech na ubytování. 


