
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 22. 10. 2009 
 

Zasedání se konalo dne 22. 10. 2009 v 17.00 v zasedací místnosti koleje Arnošta z Pardubic. Zasedání 

řídil Jakub Velkoborský, předseda GPKR. 

Přítomní členové: Juraj Gáll, Ondřej Holeček, Lucie Králová, Jan Šimek, Jakub Velkoborský 

Přítomní hosté: Ing. Mojmír Bém, Ing. Martin Prajer, Ph.D., Marek Vyšinka (17. listopadu), Ivan 

Kasanický (Hvězda), Jiří Janíček (Větrník) 

Program 
1) Schválení programu 
2) Schválení zápisu 
3) Diskuse o správcích sítě 
4) Rychlost a fungování kolejních sítí 
5) Výměna vybavení koleje Na Větrníku 
6) Informace o nástupech 
7) Volby do KR koleje Hvězda 
8) Různé 

Jednání 

1) Schválení programu 

- Program schválen 5-0-0. 

2) Schválení zápisu 

- Zápis z 8. 10. 2009 schválen 5-0-0. 

3) Diskuse o správcích sítě 

- Velkoborský: Otevírám diskusi o kolejních správcích sítě na podnět KR Budeč. 

- Bém:  Proběhla reorganizace vzhledem k zavedení nového systému Mgr. Houdkem. 

- Prajer: Byla odstraněna nutnost ručního připojování a odpojování uživatelů a tím ušetřeno.  

- Velkoborský: Správce chápu především jako technickou podporu, jaký je váš pohled na ně? 

- Prajer: Existují návody k připojení, ale v případě nepochopení je nutný zásah správce. Na 
Kajetánce je sporný smysl existence počítačového centra. Předsedkyně KR Budeč nám může 
poslat zdůvodnění, reálná je možnost zaměstnání správce s úvazkem 2 hodiny týdně. 

- Králová: Je někde zakotveno, co je náplní práce správce sítě? Náš správce technickou 
podporu neposkytuje, máme od p. Mikušové slib vypsání výběrového řízení na tuto pozici. 

- Bém: Prověříme, zda náplně práce obsahují ustanovení o pomoci uživatelům. Náplně nejsou 
jednotné z historických důvodů. Výběrové řízení lze řešit, průtahy v tomto případě nechápu. 

- Prajer: Jako KR jste nespokojeni se zaměstnancem? 
- Králová: Ano, snažíme se to již rok řešit, ale narážíme na to, že již je uzavřena dohoda na 

dobu určitou. 
- Prajer: To není formální problém, pošlete návrh, domluvíme se poštou. 
- Velkoborský shrnul výhody existence počítačového centra – „iRoomu“ v koleji Kajetánka – 

technická podpora poskytnuta okamžitě každý večer od neděle do čtvrtku, možnost uživatelů 
na někoho konkrétního se osobně obrátit, možnost tisku, scanování, kopírování a přístupu na 
internet v případě nefunkčnosti připojení na pokoji. 



4) Kamerový systém koleje Jednota 

- Bod jednání dodatečně přidán na základě konsensu. 

- Králová: Na Jednotě je kamerový systém, který umí ovládat pouze správce sítě. Nikdo jiný 

není proškolen. Záznam se však uchovává pouhých 24 hodin. Pokud se něco stane a správce 

není na koleji, záznam je nevratně ztracen. Nemohly by proto být proškoleny vrátné, popř. 

někdo z kolejní rady nebo někdo další? P. Mikušová na tento dotaz odpovídá, že systém 

funkci nahrávání vůbec nemá, s tím, že tento systém k nahrávání ani sloužit nemůže, protože 

není napojen na Policii ČR. 

- Bém: Musíme prověřit, systém byl zaveden z důvodu špatné bezpečnostní situace v okolí 
Hlavního nádraží. Při použití systému musíme dodržovat pravidla ochrany osobních dat a 
data musíme po nějaké době znehodnotit.  Z důvodu ochrany těchto dat je vhodné, aby 
přístup k systému mělo minimální množství lidí, pečlivě proškolených. Věc prověříme a 
informace uvedeme na pravou míru. Uvažovali jsme též o kamerovém systému na dalších 
kolejích, nicméně pro nejasnou koncepci a nedostatek prostředků zatím nebyly instalovány. 

- Králová: Systém v současné době tedy máme, ale není použitelný. 
- Prajer: Pokusíme se prodloužit dobu archivace. 
- Bém: Již jsme instalovali kamery s vyšším rozlišením. Zjistíme, jaké jsou další možnosti. 
- Králová: Dále nám bylo řečeno, že záznam nelze ukázat Policii ČR, protože systém je na koleji 

údajně nelegálně. 
- Bém: Systém je instalován legálně. Nebyly bohužel vypracovány postupy jeho využití. 
- Šimek: Takže neexistuje metodický pokyn? 
- Bém: Ne písemný. 
- Šimek: Které konkrétní předpisy je nutno dodržet? 
- Bém: Zpracujeme, prověříme. 

5) Rychlost a fungování kolejních sítí 

- Holeček: V posledních týdnech začala ve večerních hodinách klesat rychlost připojení k 
internetu, dle Mgr. Houdka to nelze řešit, protože páteřní infrastruktura je obsolentní a 
potřebuje vyměnit. Víte o tomto problému? Zpomalení je o dva řády. 

- Prajer: Informaci nemáme, prověříme. 
- Bém: Dle Mgr. Houdka zátěž sítí enormně vzrostla, výměna zařízení by někde ani nepomohla, 

protože je příliš pomalá samotná přípojka. 
- Holeček: Přesto byly zablokovány některé protokoly a nepomohlo to. Bude se to dále řešit? 
- Bém: Necháme si od Mgr. Houdka vysvětlit. 
- Velkoborský: Jaká je latence mezi zaplacením za internet a připojením k němu. 
- Prajer: Byl problém s transfery, jinak by mělo k přenosům docházet jednou za 24 hodin 

- Velkoborský: Reálná zkušenost je bohužel horší. Rád bych, kdybyste se s Mgr. Houdkem spojil 
a zjistil, zda by to nešlo častěji - řádově v desítkách minut. 

6) Výměna vybavení koleje Na Větrníku 

- Janíček: Výběr nového vybavení je v kompetenci vedoucích či Vaší? Na koleji Větrník 
proběhla plošná, mnohdy zbytečná, výměna postelí a košů za nové. 

- Bém: Záleží na vedoucí správy. Je třeba racionálně ekonomicky vybírat, co vyměnit. 
- Janíček: Nová světla na Větrníku jsou instalována tak, že do nich narážejí dveře skříněk. 
- Bém: Problém je v projektu, je to nepříjemné. 
- Šimek: Kdo by teoreticky měl zajistit, aby taková situace nenastala? 
- Bém: Vedoucí koleje. 
- Šimek: Která v takovém případě nevykonala svou povinnost? 
- Bém: Ne, tak jak by měla, bylo by vhodné se jít podívat alespoň na první pokoj. 
- Holeček: Obdobné problémy byly u modelových pokojů. 



- Bém: Budeme řešit, letos však stejně není dostatek prostředků na výměnu vybavení.  Jinak 
ohlasy na osvětlení jsou kladné. 

- Holeček: Kdyby se přistoupilo k posunutí světel mimo osu, provedlo by se to plošně? 
- Bém: Ano, to by bylo nutné. Provedeme kontrolu těchto záležitostí. Jinak obecně je vhodné 

nejprve vyžádat vyjádření vedoucí koleje. 
- Velkoborský: Zmiňoval jste, že rozpočet na výměnu vybavení bude nižší o 26 mil. Kč. Jak 

vysoký tedy byl loni, jak letos? 
- Bém: Odhady budou známy až za čtrnáct dní. Vedoucí správ řádově vědí. Mají teď za úkol 

předložit, kolik čeho je třeba vyměnit. Návrhy budou následně kráceny dle rozpočtu. Vedoucí 
mají též povinnost vykazovat, co za měsíc opravili a co opravit plánují. 

7) Informace o nástupech 

- Prajer: V Mašince bylo letos kladně vyřízeno 9500 žádostí oproti 10600 žádostem v minulém 
roce. Naopak počet míst přidělených ubytovacími kancelářemi byl odpovídajícím způsobem 
vyšší. 

- Bém: Studenti se stále více spoléhají, že získají ubytování přímo, mimo hodnotící systémy. 

8) Volby do KR koleje Hvězda 

- Grémium vyhlašuje volby do KR koleje Hvězda na 12. 11. 2009. Čas stanoví volební komise. 
- Členy volební komise budou: Ondřej Holeček, Ivan Kasanický, Rudolf Cvoliga. 

9) Různé 

- Velkoborský poděkoval zúčastněným za jejich přítomnost. 

 

 

 

Jakub Velkoborský 

předseda GPKR 


