
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 18. 11. 2008

Zasedání se konalo 18. 11. 2008 od 17.30 v zasedací místnosti ředitelství KaM UK, Voršilská 1. 

Zasedání řídil Jakub Velkoborský, předseda GPRK.

Přítomní členové: Ondřej Holeček (Větrník, 17.30 – 20.00), Lucie Králová (Jednota, 17.30 – 
20.00), Jakub Velkoborský (Kajetánka, 17.30 – 20.00), Ľuboš Píš (17. listopadu, 17.30 – 20.00), 
Pavol Kumičák (Otava, 17.30 – 20.00)

Program:
1. hlasování o programu
2. hlasování o zápisu ze dne 22. 10. 2008
3. systém rezervace pokojů
4. různé

Jednání zahájeno 17.30.

Zápis ze zasedání:
ad 1. hlasování o programu

a) program schválen 5-0-0
ad 2. hlasování o zápisu ze dne 22. 10. 2008

a) Kuda v konferenci grémia navrhl vypuštění odstavce 4 g, protože se dle jeho slov 
jednalo jen o návrh na usměrnění zbytečně detailní diskuse

b) Kumičák k bodu 4 c dodává, že pracovní poměr se zmíněnou zaměstnankyní  nebyl 
rozvázán na základě zmiňovaného incidentu, ale jednalo se o vypršení pracovní 
smlouvy na dobu určitou

c) zápis schválen 5-0-0
ad 3. systém rezervace pokojů

a) proběhla diskuse o možném řešení tradičního problému s předáváním dat kolejním 
radám; konsensus:
• nejsnazší se jeví s předsedou každé KR uzavřít dohodu o provedení práce 

(náplní rezervace pokojů, zanedbatelný honorář) a data mu předat stejně jako 
jinému zaměstnanci KaM (např. brigádnici v ubytovací kanceláři)

• pokud by výše uvedené řešení nebylo proveditelné, prosí grémium 
o přítomnost právního poradce KaM na blízkém jednání grémia, abychom mohli 
problém efektivně a definitivně vyřešit

b) následovala diskuse o konceptuální podobě ideálního systému rezervací; závěr:
• rezervace zpracuje kolejní rada příslušné koleje, pokud kolej nemá kolejní radu, 

budou zcela v kompetenci KaM
• kolejní rada dostane od KaM následující podklady:

• seznam pokojů určených k ubytování studentů
• seznam studentů, kteří kolej dostali, obsahující nejméně tyto údaje: číslo 

osoby či jiný unikátní identifikátor, celé jméno, pohlaví, typ přiděleného 
ubytování, přidělená délka ubytování

• výše uvedený seznam studentů KR dostane: po prvním kole přidělování 
ubytování (výsledky Mašinky), po vyškrtání uchazčů jež nezaplatili zálohu, 
po začátku druhého kola přidělování ubytování

• kolejní rada poskytne KaM výsledky rezervací - validní spárovaný seznam 
studentů a jim přidělených pokojů



• studenti budou ubytováváni dle výsledků rezervací
• v případech hodných zvláštního zřetele nemusí být výsledky respektovány, 

kolejní rada v takovém případě však obdrží písemné vyrozumění o 
provedené změně a jejím důvodu

• dále mohou být změny dodatečně provedeny po ústní či jiné konzultaci 
se členem kolejní rady

ad 4. různé
a) grémium si nadále přeje, aby zaměstnanci KaM, kteří pravidelně přicházejí do styku 

se studenty, byli vybaveni jmenovkami a žádá vedení KaM o informace o pokroku v 
této věci na příštím zasedání

Zapsal: Jakub Velkoborský


