
1 

 

Informace pro nové kolejní rady 

Nově zvolené kolejní rady, zvláště ty, u nichž se vymění většina členů včetně předsedy, mohou 

mít zpočátku obtíže vyznat se v houští předpisů a povinností. Účelem tohoto textu je poskytnout 

základní informace. Důrazně se též doporučuje prostudování předpisů KaM UK, na něž tento do-

kument odkazuje. Většina z nich je k nalezení na webových stránkách Grémia předsedů kolejních 

rad (http://gremiumkr.cuni.cz) v sekci Dokumenty. 

Obsah: 

1) Předpisy Kolejí a menz UK týkající se kolejních rad 

2) Orgány Kolejí a menz UK 

3) Nejdůležitější pravomoci a povinnosti kolejních rad 

1) Předpisy Kolejí a menz UK týkající se kolejních rad: 

 Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb: 

Základní předpis KaM UK, jakási „ústava“. Vydává ho rektor po schválení v Akademickém 

senátu UK. 

 Organizační řád: 

Zpřesňuje Řád služeb a dále upravuje pravomoci jednotlivých orgánů KaM UK. Vydává ho 

rektor po schválení v Radě KaM UK a projednání v Akademickém senátu UK. 

 Volební řád pro volbu členů kolejních rad: 

Popisuje, jak organizovat volby do kolejních rad, ale též definuje funkční období kolejní 

rady. Vydává ho Rada KaM UK. 

 Jednací řád Grémia předsedů kolejních rad: 

Popisuje, jak mají vypadat zasedání Grémia. Vydává ho Grémium. 

 Jednací řád kolejních rad: 

Popisuje, jak mají vypadat zasedání kolejních rad. Vydává ho Grémium. 

2) Orgány KaM UK: 

 Ředitelství KaM UK: 

S jeho zaměstnanci se většina řadových členů kolejní rady často nesetká. Ředitelství se 

člení na odborné útvary, z nichž nejdůležitější pro kolejní rady je Útvar ubytovacích slu-

žeb, nadřazený vedoucím koleje. Vedoucí tohoto útvaru reaguje na podněty kolejních rad 

a může se účastnit jejich zasedání. 

 Vedení koleje: 

Vedoucí koleje a ubytovatel (-ka/-ky). S nimi bude kolejní rada jednat nejčastěji. Dále 

v kolejích bývají pracovníci údržby a vrátní. S těmi se důrazně doporučuje dobře vycházet. 

http://gremiumkr.cuni.cz/
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 Rada KaM UK: 

Dozorčí a kontrolní orgán KaM UK. Schvaluje většinu předpisů KaM UK, podílí se na stra-

tegii a plánování, dohlíží na ředitele a může rektorovi navrhnout jeho odvolání. Její členy 

jmenuje rektor, z toho 2 na návrh Grémia předsedů kolejních rad, 3 na návrh Akademic-

kého senátu UK a 2 podle svého uvážení. Funkční období Rady je dvouleté. 

 Grémium předsedů kolejních rad: 

Poradní orgán ředitele KaM UK a Rady KaM UK, který reprezentuje ubytované studenty. 

Jeho členy se automaticky stávají předsedové kolejních rad. Pravomoci má spíše omezené, 

záleží v podstatě na tom, co si vyjedná a jak vstřícné bude ředitelství. K jeho větším pra-

vomocem patří nominace dvou členů Rady KaM UK a vyjadřování se k návrhům Ubytova-

cího řádu vysokoškolské koleje a Ceníku služeb. Grémium ovšem nemá právo veta, takže 

pan ředitel může oba dokumenty vydat i přes nesouhlas Grémia. 

 Kolejní rady: 

Volené orgány, které reprezentují ubytované studenty v jednotlivých kolejích; poradní 

orgány vedoucích koleje. Jejich pravomoci jsou ještě omezenější, v podstatě záleží na tom, 

co si vyjednají s vedením koleje. I proto se doporučuje dobře vycházet se zaměstnanci 

koleje. 

3) Nejdůležitější pravomoci a povinnosti kolejních rad: 

 Pravomoci dle čl. 8 Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a čl. 17 

Organizačního řádu KaM UK: 

 KR podává podněty vedoucímu příslušné koleje a vyjadřuje se k záležitostem, které 

jí předloží vedoucí koleje či Grémium. 

 KR projednává návrh vedoucího koleje či správního celku odstoupit od smlouvy 

o ubytování v případě porušení dobrých mravů či smluvních povinností s výjimkou 

neplacení kolejného. Takovýto návrh či návrh na udělení výstrahy může také sama 

podat vedoucímu koleje. 

 KR se vyjadřuje k plánu oprav koleje předkládaných vedoucím koleje a k časování 

plánovaných rekonstrukcí, dále ke kvalitativnímu výběru zařízení pokojů a společ-

ných prostor koleje a dalším závažným rozhodnutím ve vztahu k dané koleji. 

 Na návrh KR může zadavatel veřejné zakázky soutěžené na úrovni koleje rozhod-

nout o tom, že se zástupce kolejní rady bude účastnit jednání příslušné hodnotící 

komise, aniž by byl jmenován členem této komise. 

 KR se vyjadřuje ke škodám, které způsobili ubytovaní. 

 KR se vyjadřuje k záměru pořádat v koleji kulturní akce. 

 KR provádí rezervace lůžek v příslušné koleji. 

 KR se vyjadřuje k návrhu ubytovacího řádu pro příslušnou kolej. 

 Dále KR po dohodě s vedoucím koleje může vykonávat kontrolu úklidu společných 

prostor, vyřizování oprav zapsaných v knize oprav a dodržování nočního klidu. 
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 Ve většině kolejí se také KR podílejí na správě účelových místností (studoven, 

tělocvičen, posiloven, koláren, apod.). Toto není obsaženo v žádném předpisu, ale 

vedení koleje to zpravidla umožňuje. 

 Povinnosti dle čl. 17 Organizačního řádu KaM UK, Jednacího řádu kolejních rad 

a Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad: 

 Pokud se KR nevyjádří do 10 dnů k podnětu, který jí zaslal vedoucí koleje či Gré-

mium, má se za to, že se vyjádřila. 

 KR je povinna zabývat se podněty ubytovaných a přiměřeně na ně reagovat. 

 KR je povinna scházet se v usnášeníschopném stavu aspoň jednou za 60 dní. 

Nestane-li se tak, automaticky jí skončí funkční období. 

 KR je povinna o svých zasedáních pořizovat zápisy, které předseda KR zasílá 

do elektronické konference Grémia (tím lze zkontrolovat, že se kolejní rada 

opravdu schází). 

 KR je povinna vyhlásit doplňovací volby v případě, že již není žádný náhradník 

na uvolněné místo v KR. Nevyhlásí-li je do 15 dní od okamžiku, kdy nastal tento 

stav, automaticky jí skončí funkční období. Členství v KR zaniká v okamžiku, kdy 

ubytovaný přestal být studentem nebo v případě vystěhování se z koleje. Pokud se 

jedná o vystěhování se na prázdniny či např. na Erasmus, může ubytovaný požádat 

o to, aby zůstal náhradníkem. V tom případě je mu místo v kolejní radě garanto-

váno ještě čtyři měsíce a teprve poté je povolán další náhradník nebo jsou vyhlá-

šeny doplňovací volby. 

 KR je obecně povinna při organizaci voleb dodržovat Volební řád pro volbu členů 

kolejních rad. V případě nedostatků má volič právo podat námitku, a je-li shledána 

oprávněnou, může Grémium či Rada KaM UK rozhodnout o zrušení voleb a skon-

čení funkčního období KR. 

 

Sepsal:  Jan Švadlenka, místopředseda Rady KaM UK nominovaný za Grémium předsedů kolej-

ních rad 

Datum: 11. 2. 2015 


