Zápis ze zasedání Grémia ze dne 13. 06. 2001
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti KaM ve Voršilské. Začátek byl ve 14.00 a konec ve
večerních hodinách.
Př ítomni:
s hlasovacím právem  J. Zásměta, I. Raiminius, L. Vítová, A. Geršl, M. Šejnoha, T. Světlík, O.
Servus, K. Kučera, M. Hanuliak, S. Štoček, V. Filip,
hosté  Ing. K. Höfer, M. Stránský, J. Nováček, S. Fendrychová, L. Živnůstková.
1. Schválení programu
a. Byl schválen pozměněný program zasedání.
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
a. Zápis z minulého zasedání nebyl projednáván, protože nebyl jeho návrh v době
zasedání vypracován.
3. Zhodnocení průběhu zpracování žádostí o kolej r. 2001/02
a. Na dotaz kol. Kučery, jak probíhalo zpracování žádostí, p. Ing. Nováček (zástupce
firmy ArtFoto, která zpracování zajišťuje) podrobně popsal postup vyhodnocování
žádostí.
b. Na dotaz kol. Štočka, proč byli uspokojeni i žadatelé, kteří v následujícím ak. roce
překročí standardní dobu studia o více jak 1 rok, ing. Nováček sdělil, že jediným
materiálem, podle kterého vyhodnocování probíhalo, byly zásady ubytování. Kol.
Zásměta se zeptal ředitele KaM, proč nebyl při zpracování brán v potaz i Řád
vysokoškolské koleje. Na to ing. Höfer odpověděl, jestli má tedy dojít k odebrání
koleje dotyčným studentům. Kol. Štoček upozornil na fakt, že v ŘVŠK se mluví o
zájemcích a jejich skutečné době studia v době podání žádosti. Kol. Zásměta
reagoval, že zřejmě letos nebo v loni došlo k pochybení, poněvadž vloni k vyloučení
těchto studentů došlo, kdežto letos nikoliv, a nechť je tedy situace napravena a do
budoucna nechť je postupováno v souladu s ŘVŠK vždy stejně. Ředitel KaM přislíbil
nápravu.
c. Ing. Nováček následně informoval o chybě, která se stala v průběhu vyhodnocování
žádostí. Omylem se mezi kladně vyřízené žádosti dostaly i žádosti podané po
termínu dle zásad ubytování. Ing. Nováček sdělil, že jde o chybu firmy ArtFoto, za
kterou se omlouvá. Chyba byla napravena zasláním dodatků k seznamům, ve kterých
je některým studentům změněna přidělená kolej, jiným byla kolej nově přidělena a
některým byla kolej odejmuta. Tyto seznamy byly vyvěšeny na kolejích následující
týden po zveřejnění prvních seznamů. Kol. Štoček vyslovil pochybnost, zda je
právně možné někomu kolej v daném termínu přidělit a následně ji zas odebrat.
d. Na dotaz kol. Stránského, proč nebyly dodatky seznamů vyvěšené na nástěnkách
kolejí nikým podepsány, odpověděl ing. Höfer, že podepsány již jsou minimálně od
12.6. na všech kolejích. Na to kol. Stránský reagoval, že těsně před tím, než dnes
(13.6.) odešel na zasedání, shlédnul všechny nástěnky koleje 17. listopadu a seznamy
tam vyvěšené podepsané nebyly. Ing. Höfer zopakoval, že seznamy vyvěšené na
nástěnkách podepsané jsou. Pí. Živnůstková dodala, že se není co divit, že nebyly

vyvěšeny podepsané seznamy, protože pak může snadno dojít ke zneužití podpisu na
něm uvedeném. Pí. Živnůstková dále uvedla, že při kontrole na koleji 17. listopadu
na jednom pokoji nalezla na papíře napsaný podpis vedoucí koleje.
e. Na dotaz kol. Zásměty, zda byly evidovány jakékoliv žádosti, které by při podání
neměly patřičné náležitosti či jiné vady podle ŘVŠK, odpověděl ing. Höfer, že žádné
takové žádosti evidovány nebyly.
4. Různé
a. Na dotaz, na koho se mají kolejní rady obracet v záležitostech zavádění Internetu na
koleje, bylo odpovězeno, že je třeba se obracet na vedení koleje, případně na ing.
Janduse, vedoucího technického útvaru KaM. Přes prázdniny se prý počítá se
zavedením Internetu na kolej Budeč, poměrně brzo by mohl být připojena rovněž
Kolej Jednota, Švehlova kolej a Kolej Arnošta z Pardubic. Naproti tomu na
Komenského koleji a Koleji Kajetánka se o zavádění Internetu neuvažuje.
b. Pí. Živnůstková (prázdninové ubytování a obsazení hotelových lůžek KaM) sdělila,
že o kolej na prázdniny požádalo víc studentů, než byla kapacita zaručená zásadami
prázdninového ubytování, avšak z kapacitních důvodů není problém všechny žádosti
uspokojit, některé však na jiných kolejích, než o které bylo požádáno.
c. Na dotaz kol. Zásměty, zda se při plánování využití kapacity prázdninového
ubytování počítá s faktem, že nemálo studentů žádá o ubytování na kratší dobu než
jsou celé prázdniny (většinou např. 1 měsíc), a nedojde tak ke zbytečnému
rezervování kapacity, pro tyto žadatele po dobu celých prázdnin, pí. Živnůstková
odpověděla, že procento takových žadatelů je zanedbatelné. Kol. Zásměta na to
reagoval, že i v loňském roce nebylo takových žadatelů málo, a tedy se zdá být
divné, že by se letos situace takto výrazně lišila. Na to pí. Živnůstková zopakovala,
že procento těchto žadatelů je mizivé a nemá význam se jím zabývat; téměř všichni
podali žádost na ubytování po celou dobu prázdnin.
d. Na dotaz pí. Živnůstkové, proč kol. Štoček mylně informuje studenty, že ubytování
cizích osob (nestudentů UK) je na koleji možné za cenu 49,10 Kč na den, kol. Štoček
reagoval, že takto v žádném případě nikoho neinformoval. Může jít nanejvýš o omyl
vzniklý tím, že v původním návrhu Zásad prázdninového ubytování se počítalo i s
ubytováním některých skupin nestudentů UK za zmíněnou cenu.
e. Na dotaz pí. Zásměty, čím se mají prokazovat studenti jiných vysokých škol v
případě podání žádosti o prázdninové ubytování, pí. Živnůstková odpověděla, že
stačí donést VŠ index. Cena je pro tyto studenty 140,Kč na den.
f. Ing. Höfer přislíbil zajistit ubytování jednoho pověřeného člena každé KR v průběhu
prázdnin za kolejné. U KR 17. listopadu vzhledem k faktu, že KR připravuje
nastěhování studentů na další školní rok a též jej aktivně organizuje, bude umožněno
ubytování členů KR, které pověří předseda, za kolejné od září.
g. Na dotaz kol. Zásměty, proč nebyly na nástěnkách v době podávání žádostí o
prázdninové ubytování vyvěšeny informace o nutnosti žádost podat i v případě
cizinců i v anglickém jazyce, jak bylo domluveno na jednom z dřívějších zasedání,
pí. Fendrychová sdělila, že na koleje rozeslala zásady ubytování v angličtině.
Upozornění o podávání žádostí v angličtině rozesláno nebylo.

h. Kol. Zásměta navrhnul, jestli by stejně jako zásady ubytování nemohly být do
angličtiny přeloženy i další dokumenty (zejména DŘ a ŘVŠK). Sice jsou na kolejích
většinou ubytováni studenti studující v českém jazyce, ale např. návštěvy nebo
studenti PGS studia, kteří jsou často přijati na základě svých odborných kvalit i na
úkor znalosti českého jazyka, mívají s těmito dokumenty problémy. Pak dochází ke
zbytečným nedorozuměním. Pí. Fendrychová odpověděla, že překlady dokumentů
zajišťuje rektorát a je třeba se obrátit na něj. Kol. Zásměta se zavázal kontaktovat
rektorát sám.
i. Kol. Zásměta upozornil na fakt, že do dneška stále nebyla vyřešena otázka
proplácení cestovních výdajů na zasedání Grémia.
j. Kol. Zásměta podruhé upozornil na fakt, že již téměř rok je na webových stránkách
místo ceníku turistického ubytování pouze informace, že ceník se připravuje. Dále
podotknul, že vzhledem k tomu, že stále více potencionálních klientů hotelového
ubytování zejména ze zahraničí užívá při hledání ubytování Internet, bylo by vhodné
tento nedostatek urychleně napravit. Pí. Fendrychová přislíbila se podnětem zabývat.
k. Kol. Zásměta dále navrhnul, zda by na webu KaM nemohl být zveřejněn též
organizační řád KaM. Pí. Fendrychová opět přislíbila se podnětem zabývat. Stanislav
Štoček upozornil, že jeho nezveřejněním na Internetu podle kancléře UK T. Jelínka
dochází k porušování Statutu UK.
l. Pí. Živnůstková informovala přítomné, že Grémium zrušením hotelových lůžek na
koleji 17. listopadu zrušilo sympozium MFF. Kol. Zásměta reagoval, že Grémium
patrně sympozium nezrušilo, a že nedošlo ke zrušení hotelových lůžek, ale k přesunu
kapacity vyčleněné pro program Erasmus na kolej Kajetánka. Lůžka na koleji 17.
listopadu totiž nebyla studenty Erasmu v uplynulém roce využívána. Tento přesun
uvítal zejména příslušný odbor na rektorátu. Pí. Živnůstková sdělila, že takto ale
nemůže na kolej 17. listopadu ubytovat celý autobus či větší akce, a bude muset
Matfyzu říct, že je prostě nemá kde ubytovat. Kapacita Erasmu se pro tyto účely
velmi hodila. Kol. Zásměta odpověděl, že mu připadá hospodárnější, když bude
kapacita Erasmu plně využita na jiné koleji, než když bude sloužit na koleji 17.
listopadu jen jako rezerva pro případ potřeby nárazového ubytování většího počtu
hostů.
m. Na dotazy směřující ke zdražování kolejného odpověděl kol. Filip (Sociální komise
ASUK) tak, že sociální komise byla zatím pouze požádána KaM, aby zpracovala
návrh rozvrstvení kolejného na jednotlivých kolejích a na různých typech pokojů.
Tento návrh je již předběžně zpracovaný. Kol. Filip dále sdělil, že i tak v případě, že
nedojde ke zdražení, bylo by zřejmě dobré více diferencovat současný stav kolejného
na různých kolejích tak, aby ceny více odpovídaly kvalitě, která je na té či oné koleji
poskytována. Předběžně informoval, že v případě uvedení diferenciace a zdražení v
praxi by se nejvíc zdražily jednolůžkové pokoje, a dále buňkové systémy. Případně
zdražení by se naopak nemělo vůbec dotknout např. pětilůžkových pokojů. Kol. Filip
upozornil, že všechny tyto informace jsou zatím předběžné, o všem se bude teprve
jednat. Grémium přijalo usnesení: "Grémium žádá o podrobné informace o
chystaném zvýšení kolejného a požaduje, aby získané peníze šly jen na rekonstrukci
kolejí a menz a na zavedení Internetu na koleje. Požaduje rovněž, aby KaM

rekonstrukce kolejí s jednotlivými KR i Grémiem projednali."
n. Po krátké diskusi o porušování vnitřních předpisů UK na Univerzitě Grémium přijalo
usnesení: "Grémium upozorňuje na to, že při rozdělování míst kolejích pro školní
rok 2001/2002 byly porušeny vnitřní předpisy UK, tím, že studentům UK studujícím
v českém jazyce bylo přiděleno o cca 300 míst méně, než jim přiděleno být mělo."
5. Volební a jednací ř ád kolejních rad
a. Řád byl projednán a schválen. Bude předložen k vyjádření Sociální komisi ASUK.
6. Organizační ř ád Grémia
a. Tento řád byl bod po bodu projednáván na jednom z předchozích zasedání. Tentokrát
k němu bylo dodáno několik konkrétních pozměňujících návrhů týkajících se
zasílání zápisů ze zasedání, pozvánek a podkladů pro jednání. Kol. Zásměta
upozornil, že je dále třeba řád sjednotit s novým ŘVŠK, který teprve vyjde.
Výsledek po zapracování změn se zavázal předložit k projednání na příštím zasedání.

