Zápis ze zasedání Grémia předs edů kolejních rad
ze dne 1. března 2006
Přítomni: Sokol (Budeč), Škultéty (Hvězda), Stiller (Větrník), Polák (Kajetánka), Šimek
(17.11.), Kumičák (Vltava), Kuda (Otava), Řeháček (Sociální komise AS UK [SK])
Hosté: Ing. Bém, Ing. Prajer, JUDr. Svobodová, Ing. Jandus (KaM), Goga (Hvězda)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu
Schválení zápisu 23.1.2006
Diskuze s ředitelem KaM
Diskuze k ubytovacímu řádu
Web GPKR
Reforma kolejí
JaVŘ KR a GPKR
Různé

1. Program schválen

700

2. Zápis schválen bez připomínek

502

3. Diskuze s ředitelem KaM
a) Proběhla diskuze na téma Ubytovacího řádu koleje. Ředitel KaM Ing. Bém
předložil evidenci návštěv na vybraných kolejích spolu s návrhem přespání a
placení návštěvy na volných pokojích. Grémium považuje návrh za nevhodné
řešení.
b) Ředitel KaM informoval o připravovaném zdražení jídel v menzách o 5 Kč pro
alespoň částečné vylepšení ztrátového hospodaření menz.
c) Ing. Jandus informoval o připravovaných rekonstrukcích na kolejích KaM v
tomto roce (rekonstrukce Budeč, plynofikace menzy Albertov, zateplení
Heyrovského koleje, výměna termohlavic, opravy jader na Kajetánce, opravy
stoupaček na 17.11., zateplení Větrník). Zástupce KR Budeč se dále
informoval na stav menzy Budeč.
d) GPKR požádalo ředitele KaM o zjištění možností ohledně pojištění osobních
věcí studentů. Ing. Prajer sdělil, že ve věci probíhají jednání.
e) GPKR požádalo ředitele KaM o vyjádření k tomu, že se na některých kolejích
objevil zveřejněný Morální kodex zaměstnance KaM s odvoláním na
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f)

g)

h)

i)

Grémium, ačkoli GPKR vydání tohoto dokumentu nedoporučilo. Ředitel slíbil
nápravu a zjištění důvodů zveřejnění
GPKR žádá ředitele KaM o předložení přehledných tabulek hospodaření
jednotlivých kolejí či středisek kolejním radám za účelem kontroly
hospodaření kolejí. Ing. Prajer byl požádán o kontrolu plateb za spotřebiče na
AzP.
GPKR žádá ředitele KaM o rychlé dodání podkladů pro rezervace pokojů na
rok 2006/2007 – vyčlenění míst/pater, časové rozdělení ubytování, připravu
exportu seznamu ubytovaných na koleji,...
Ing. Prajer informoval o probíhajících změnách v programu Mefisto. Kvůli
školení ubytovatelek budou ubytovací kanceláře určené dny uzavřené a toto
bude zveřejněno nejméně 3 dny předem na nástěnkách koleje.
Ing. Prajer a zástupci KR Hvězda sdělili, že problém se zřízením hřiště na
Hvězdě bude řešen mimo KaM.

4. Proběhla hlasování k ubytovacímu řádu: Grémium předsedů KR doporučuje řediteli
KaM vydat Ubytovací řád ve schváleném znění (viz příloha), stejný text bude
postoupen k vyjádření Sociální komisi AS UK
800
5. Byly přepracovány webové stránky grémia. Na finální verzi se stále pracuje.
6. Předseda GPKR přednesl informace k připravované reformě KaM. Grémium bude v
přípravné komisi zastoupeno. Více informací bude k dispozici na dalším zasedání.
7. JaVŘ KR A GPKR byly přesunuty na další zasedání.
8. KR Hvězda požádala Ing. Prajera o vydání stávajícího dodatku Domovního řádu
koleje Hvězda k řádu novému.
9. GPKR upozorňuje studenty, že pokud chtějí získat ubytovací stipendium, musí si
napřed podat žádost – viz web UK http://www.cuni.cz/UK1569.html.
10. Termín příštího zasedání bude zveřejněn na webu.

Zapsal Ondřej Kuda

Příloha:
Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze
1. Při užívání prostor vysokoškolské koleje (dále jen “kolej“) Univerzity Karlovy
2

v Praze (dále jen “univerzita“) je každý povinen chovat se tak, aby nedošlo k
ohrožení života, zdraví nebo majetku, nebyl narušován pořádek a klid uvnitř koleje a
aby žádná z osob ubytovaných v koleji univerzity (dále jen “ubytovaný“) nebyla
omezována ve svých právech a svobodách a nebylo poškozováno dobré jméno
univerzity.
2. Kolej univerzity slouží k ubytování
a) studentů univerzity,
b) jiných osob, a to ve vyčleněné nebo volné kapacitě koleje univerzity.
3. Při předávání ubytovacího prostoru musí být vždy sepsán "Záznam o převzetí
pokoje", jehož součástí je popis stavu, ve kterém je pokoj ubytovaným přebírán a při
skončení ubytování odevzdáván. Tento záznam potvrzují svým podpisem jak
ubytovaný tak ubytovatel, a to při přebírání i odevzdávání pokoje.
4. Neníli dále stanoveno jinak, lze do prostor obývaných ubytovaným vstoupit jen
s jeho souhlasem nebo v případě a za podmínek uvedených ve Smlouvě o ubytování
anebo stanovíli tak právní předpis.
5. Zaměstnanec Kolejí a menz UK nebo jiná k tomu pověřená osoba je oprávněn
vstoupit do prostor obývaných ubytovaným v případě havárie, bezprostředně hrozící
újmy na zdraví, újmy na majetku nebo odvracení jiného vážného nebezpečí
hrozícímu zájmu chráněnému právními předpisy.
6. Pověřený zaměstnanec Kolejí a menz UK spolu s vedoucím koleje je oprávněn
vstoupit do prostor obývaných ubytovaným z důvodu
a) kontroly nebo obdobného úkolu stanoveného nebo vynuceného právními
předpisy,
b) kontroly plnění povinnosti stanovené ve Smlouvě o ubytováním ubytovaným,
lzeli důvodně předpokládat její neplnění,
c) hygienického nebo obdobného opatření vyplývajícího z právních předpisů,
a to na základě sdělení zveřejněného na vývěsní desce koleje nejméně tři dny předem;
ve sdělení se též uvedou podrobnosti o časovém vymezení vstupu do prostor.
Od povinnosti zveřejnit toto sdělení lze upustit pouze v případě hodného zvláštního
zřetele.
7. Pověřený zaměstnanec Kolejí a menz UK může do prostor obývaných ubytovaným
dále vstoupit za účelem
a) úklidových prací, které nelze provádět formou samoúklidu,
b) provedení oprav vyžádaných ubytovaným,
c) odstranění vzniklých škod nahlášených ubytovaným nebo jinak zjištěných.
8. Sdělíli ubytovaný písemně svůj nesouhlas spolu s jeho odůvodněním se vstupem
podle bodů 4 nebo 5 vedoucímu koleje, zaměstnanec Kolejí a menz UK do prostor
obývaných ubytovaným nevstoupí, jeli však toto odůvodnění nedůvodné, považuje
se to za hrubé porušení dobrých mravů ubytovaným.
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9. V případě, kdy ubytovaný nebo jím zmocněná osoba není přítomen při vstupu podle
bodů 4 až 6 a 7 písm. a) a b) zanechá osoba, která do prostor obývaných
ubytovaným vstoupila, podepsané oznámení o důvodech a době vstupu spolu s
uvedením svého jména, nestanovíli právní předpis nebo Smlouva o ubytování jiný
postup.
10. Ubytovaný v koleji je povinen dodržovat:
a) Řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze,
b) Zásady ubytování na kolejích univerzity platné pro příslušný akademický rok,
c) tento Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze (dále jen
“Řád“), jakož i případné podrobnosti k Řádu platné na koleji univerzity,
d) platné hygienické, bezpečnostní, protipožární a další právní předpisy,
e) povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování na kolejích univerzity.
Předpisy podle písm. a) až c) musejí být zveřejněny na vývěsní desce koleje.
11. Samosprávným orgánem ubytovaných studentů je kolejní rada, jejíž práva a
povinnosti jsou stanoveny Řádem vysokoškolské koleje univerzity.
12. Vstup do koleje a odchod z koleje je ubytovaným umožněn nepřetržitě s tím, že od
24.00 hod. do 6.00 hod. je kolej zpravidla uzamčena a vstup či odchod z koleje
zajišťuje služba ve vrátnici.
13. Při vstupu do koleje je ubytovaný povinen prokázat se na vyzvání služby ve vrátnici
kolejním průkazem nebo dokladem o ubytování hosta. V případě pochybností je na
vyzvání služby ve vrátnici povinen prokázat svou totožnost. Vzor kolejního
průkazu stanoví po vyjádření Grémia předsedů kolejních rad
(dále jen“grémium“) ředitel Kolejí a menz UK (dále jen “ředitel“).
14. Ubytovaný může přijímat návštěvy kdykoliv a bez omezení. Každý návštěvník musí
být na vrátnici zapsán do knihy návštěv a je povinen na vyzvání služby ve vrátnici
prokázat svou totožnost. Uskutečnění návštěvy se nezpoplatňuje.
15. Návštěvník má možnost požádat o vydání ložního prádla a přenocování na volném
lůžku v koleji. Takové žádosti se vyhoví vždy, nebráníli tomu závažné provozní
důvody; v takovém případě je návštěvník povinen uhradit na vrátnici poplatek ve
výši 50 Kč.
16. Ustanovení bodu 5 se pro návštěvy použije přiměřeně. Při jeho zaviněném
porušení je návštěva povinna, na výzvu zaměstnance koleje, kolej opustit. Návštěvu
na pokoji nelze uskutečnit, pokud s návštěvou nesouhlasí některá z osob
ubytovaných ve společném pokoji či buňce.
17. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou všechny osoby přebývající na koleji povinny
dodržovat noční klid.
18. Odpovědnost za škodu na vnesených věcech se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
19. Ubytovaným je povoleno používat elektrické spotřebiče s příkonem nejvýše 100
Watů, spotřebiče osobní hygieny a varnou konvici. Používání ostatních
elektrických spotřebičů je možné pouze po předchozím
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souhlasu vedoucího koleje a zaplacení stanoveného poplatku. Seznam těchto
spotřebičů spolu s výší příslušného poplatku je vydáván opatřením ředitele, ke
kterému se vyjadřuje Grémium předsedů kolejních rad. Pokud chce ubytovaný
používat elektrický spotřebič nezahrnutý v platném seznamu, stanoví výši poplatku
ředitel nebo vedoucí koleje s přihlédnutím k výši ostatních poplatků. Ubytovaný je
povinen zajistit řádný technický stav a bezpečnost provozu jím užívaných el.
spotřebičů.
20. Úmysl chovat v koleji zvíře je ubytovaný povinen ohlásit nejméně deset dní předem
vedoucímu koleje; zároveň předloží písemný souhlas s ním ve společném pokoji či
buňce ubytovaného nebo ubytovaných. Vedoucí koleje si může vyžádat vyjádření
kolejní rady a potvrzení veterinárního lékaře o zdravotní nezávadnosti zvířete.
Jestliže by chovem zvířete byla ohrožena bezpečnost nebo zdraví ubytovaných nebo
pokud by byl narušen pořádek a klid uvnitř koleje a nebo jsouli pro to jiné závažné
důvody, vedoucí koleje chov zvířete zakáže.
21. Ubytovaný je povinen na pokoji, kde je ubytován, provádět běžný úklid. Před
vystěhováním z koleje je povinen řádně vyklidit a vytřít plochy nábytku a celý pokoj
včetně příslušenství zanechat v naprostém pořádku.
22. Ubytovaný má povinnost neprodleně oznámit kterémukoli z pracovníků koleje
všechny závady, nedostatky a další skutečnosti zjištěné jak v odevzdaných
ubytovacích prostorách, tak společných prostorách koleje, bránící plnohodnotnému
užívání těchto prostor, nebo ohrožující bezpečnost, zdraví, či majetek ubytovaných.
Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů.
23. Ubytovaný je povinen šetřit elektrickou a tepelnou energií, vodou a plynem.
24. V koleji je možné kouřit pouze na místech k tomu vyhrazených. Neníli na koleji
místo vyhrazená k těmto účelům, je ve všech prostorách koleje kouření zakázáno.
25. Osoby, které v koleji způsobí škodu, za ni odpovídají v rozsahu a za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy.
26. Ředitel může stanovit, po projednání s příslušnou kolejní radou, podrobnosti k Řádu
platné pro danou kolej. Tyto podrobnosti musí vyjadřovat specifika dané koleje.
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