
Zápis z mimořádného zasedání KR Jednota ze dne 16. 12. 2013 
 

Přítomní členové KR: Vojtěch Fidler, Václav Šafra, Nela Eflerová, Tomáš Mužík, Miroslav Šůs 
Přítomní hosté: Peter Zborovský, Karolína Jiřičková, Rozálie Palovová, Milena Ludvíková, Michal 
Drozd, Monika Perďochová, Klára Kalinová, Ondřej Bernát, Michal Návesňák, Nina Večerková, Jan 
Macháč, Petr Brož, Jan Matička 
Zapisovatel: Vojtěch Fidler  
 
Program 
1. Provoz kuřáren 
2. Nákupy na kolej 
3. Volby do KR – stanovisko k odpovědi vedení 
4. Různé 

 
Zápis z jednání 
1. Provoz kuřáren 
Jednání bylo narychlo svoláno z důvodu narůstajících problémů s provozem kuřáren z poslední doby. 
Jedná se zejména o nepořádek a rušení nočního klidu. Z tohoto důvodu přistoupilo vedení koleje 
před několika dny k rozhodnutí zavírat kuřárnu na 4. patře mezi 23:00 až 07:00. Jediná kuřárna, která 
tak zůstává otevřena přes noc, je ta na 3. patře. Toto opatření bohužel ihned vedlo k 
pouhému přesunutí hluku a nepořádku na tuto kuřárnu. 
Na zasedání byly pozvány osoby, kvůli kterým bylo toto opatření zavedeno. Bylo připomenuto, že 
svojí činností porušují noční klid a řádné užívání společných prostor koleje dle II. 2a) VUP, za které 
hrozí postihy ze strany koleje. Na toto přítomní namítli, že na koleji neexistuje způsob, kterým by se 
mohli při okamžitém rozhodnutí uspořádání večírku odebrat do jiných prostor koleje tak, aby nerušili 
ostatní studenty. Toto je pravda, protože jediná místnost na koleji, snídárna, se rezervuje 
prostřednictvím formuláře, který schvaluje KR a vedení, a tento proces tudíž nelze vyřídit za večer. KR 
proto slíbila, že se pokusí zajistit možnost vypůjčení snídárny ve večerních hodinách oproti třem 
kolejenkám, na kterých budou jména osob, které za snídárnu zodpovídají. Nadále nicméně platí, že 
aktivity, které osoby vyvíjely na kuřárnách, jsou v rozporu s ubytovací smlouvou, a proto byli vyzvání, 
aby s těmito aktivitami přestali.  
 
2. Nákupy na kolej 
KR je výrazně znepokojena způsobem, kterým se provádí nákupy ke konci roku.  
1) Vítáme zrekonstruování dvorku a zakoupení nového krbu a paravanů, ale kritizujeme způsob, 
jakým byly tyto skutečnosti oznámeny. Také nerozumíme tomu, proč výběr zajišťuje personál koleje, 
který dané zařízení nebude využívat. Zdůrazňujeme, že s výběrem vybavení má vždy pomáhat kolejní 
rada.  
2) Kritizujeme způsob nákupu nového nábytku na koleje. Bylo nám sděleno, že vedení dostalo podnět 
k oznámení konkrétního čísla postelí k nákupu do 3 pracovních dnů, což shledáváme zejména kvůli 
období v průběhu konce roku jako žalostně málo. Pro příště navrhujeme zjistit tyto potřeby dopředu. 
 
3. Volby do KR – stanovisko k odpovědi vedení 
Nesouhlasíme s jednotným vyjádřením vedení koleje a ředitelství KaM UK v souvislosti s dokázaným 
zfalšováním voleb M. Staňkem. Toto vyjádření bylo předáno předsedovi KR ústně a bylo podáno 
v tom smyslu, že KR si měla volby lépe pohlídat. S tímto vyjádřením zásadně nesouhlasíme, protože: 
 

1. M. Staněk byl členem volební komise, tedy to byl primárně on, kdo měl kontrolovat pravost 
voleb. 

2. Kolejní rada je akademický orgán, volby probíhaly na akademické půdě. Je tedy na straně 
vedení koleje a ředitelství, aby se k situaci postavili odpovědně. 

 



Pokud M. Staněk zásadně porušil na koleji dobré mravy (což se dle zjištěných důkazů stalo), je podle 
VUP článku VII/2 ("Ubytovatel je oprávněn ubytovanému zaslat výstrahu, jestliže ubytovaný hrubě 
porušuje v koleji dobré mravy...") ubytovatel oprávněn ubytovanému zaslat výstrahu.  Proto žádáme 
vedení a ředitelství KaM UK o přehodnocení svého stanoviska a vyzýváme buď k udělení výstrahy M. 
Staňkovi, nebo o písemné zdůvodnění neudělení této výstrahy, aby mohlo být toto neudělení radou 
(popřípadě grémiem KR) řádně prodiskutováno. 
 
4. Různé 
4.1. Krabice na papír, úklid o víkendech 
N. Eflerová poznamenala, že na patrech byly odstraněny krabice na papír. Zjistilo se, že tyto krabice 
byly odstraněny kvůli hygienickým důvodům. Dále si také studenti stěžovali na malý počet pytlů na 
odpadky o víkendech. Z diskuze s paní uklízečkou vyplynulo, že malý počet pytlů je z důvodu 
naplněnosti kontejnerů a uklízečky je tedy stejně nemohou vyhodit.  
 
4.2. Židle na studovně 
V. Šafra upozornil, že na studovnách je velký nedostatek židlí, což by mohl být problém kvůli 
nastupujícímu zkouškovému období. Bude dán podnět na vedení koleje, aby tyto židle byly co 
nejdříve doplněny.  
 
 


