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Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad 

ze dne 10. 4. 2012 

Zasedání Grémia se konalo 10. 4. 2012 od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta z Pardubic. 

Přítomní členové Grémia:  Jan Švadlenka (KR Budeč, předseda Grémia), Eliška Holzerová 
(KR Jižní Město), Roman Diba (KR Na Větrníku, přišel později), Jan Mu-
sílek (KR 17. listopadu), Josef Šírek (KR Jednota) 

Nepřítomní členové Grémia: Jakub Weber (KR Na Kotli), Denisa Grygláková (KR Švehlova) 

Hosté:  Ing. Martin Prajer, PhD. (vedoucí provozního útvaru KaM UK), Marek 
Křiklán (KR Hvězda), Martin Šeremeta (Kolej Jednota), Ladislav Láska 
(KR 17. listopadu) 

Program: 

1) Schválení programu 

2) Elektronické knihy oprav 

3) Volba orgánů Grémia 

4) Sekce "Aktuality" na stránkách KaM 

5) Zmenšení kolejenky 

6) Vstupy zaměstnanců KaM do pokojů 

7) Zveřejňování seznamů dlužníků 

8) Různé 

9) Termín příštího zasedání 

Průběh zasedání: 

Předsedajícím zasedání byl tichým souhlasem ustanoven J. Švadlenka. Ten v danou chvíli nebyl před-
sedou Grémia, protože mu 1. 4. 2012 skončilo funkční období. 

1) Schválení programu: 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0 

2) Elektronické knihy oprav: 

Dr. Prajer sdělil, že na základě podnětu Grémia (ze zasedání 20. 10. 2011) KaM vypracovaly pro-
jekt elektronického hlášení oprav. Přítomným členům Grémia také poskytl k nahlédnutí vytiště-
nou powerpointovou prezentaci projektu s tím, že ji do konce týdne zašle také e-mailem (viz Pří-
lohu 1). 

Dr. Prajer dále stručně vysvětlil princip zmíněné elektronické knihy oprav: Společnost Mefisto na-
programuje internetovou aplikaci, do níž budou moci ubytovaní studenti zaznamenávat poža-
davky na opravu. Výstup z této aplikace výkonný pracovník (např. vedoucí koleje) každý den vy-
tiskne a následně předá údržbáři, který opravu provede (dle Dr. Prajera náplní práce údržby není 
manipulovat s počítačem). Zároveň ovšem zůstane zachována také původní, „papírová“ kniha 
oprav. 

Na dotaz J. Švadlenky, kdy bude nová aplikace zavedena, Dr. Prajer odpověděl, že prioritou je 
zprovoznění nového systému REHOS pro podávání žádostí o ubytování. 
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3) Volba předsedy Grémia: 

Po příchodu R. Diby Grémium přistoupilo k volbě předsedy. 

Byla schválena volební komise ve složení E. Holzerová, J. Šírek a J. Musílek. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0 

Na předsedu byl navržen J. Švadlenka. 

V tajné volbě J. Švadlenka obdržel 5 hlasů, a byl tedy opět zvolen předsedou Grémia. 

Místopředseda volen nebyl z důvodu nízkého počtu přítomných členů Grémia. 

4) Sekce „Aktuality“: 

Dr. Prajer informoval, že byla na základě podnětu Grémia (ze zasedání 23. 2. 2012) na webových 
stránkách KaM zřízena sekce „Novinky“, kde budou pravidelně zveřejňovány aktuality týkající se 
KaM. 

5) Zmenšení kolejenky: 

J. Švadlenka přednesl návrh Grémia na zmenšení kolejenek, neboť se v současném formátu jen 
s obtížemi vejdou do peněženek (jsou větší než starý občanský průkaz). 

Dr. Prajer odpověděl, že návrh zváží s ohledem na to, že se na kolejenku musejí vejít všechny dů-
ležité informace. Proto také nedokázal říci, zda budou nové kolejenky zavedeny již v příštím škol-
ním roce. 

J. Švadlenka přislíbil, že Dr. Prajerovi zašle e-mailem představu Grémia, jak by nová kolejenka 
mohla vypadat (viz Přílohu 2). 

6) Vstupy zaměstnanců: 

a) Inventarizace:  

Dr. Prajer předal J. Švadlenkovi písemné vyjádření KaM ke vstupům do pokojů ubytovaných 
studentů z důvodu inventarizací majetku (viz Přílohu 3). Grémium k tomuto vyjádření nezau-
jalo žádné stanovisko, protože s ním před zasedáním nebylo seznámeno. 1 

Dr. Prajer dále uvedl, že KaM trvají na tom, aby fyzické inventury prováděli pověření zaměst-
nanci KaM, a to fyzickou kontrolou existence majetku, neboť to podle něho vyplývá z vyšších 
předpisů. Dr. Prajer rovněž přislíbil, že budou zaměstnanci při provádění inventur maximálně 
spolupracovat s kolejními radami tak, aby byli ubytovaní studenti rušeni co nejméně. 

b) Kontrola elektrospotřebičů v Kolejích Jižní Město: 

J. Švadlenka se zeptal, zda KaM prověřily způsob, jakým probíhaly kontroly elektrospotřebičů 
v Kolejích Jižní Město (Grémium na jejich patrně neodpovídající provedení upozornilo 
při svém zasedání 23. 2. 2012). 

Dr. Prajer odpověděl, že k tomu zatím nedostal pokyn, protože byl odvolán ředitel KaM 
Ing. Bém a Ing. Fix byl řízením pověřen teprve nedávno.  

                                                 

1 Při pozdějším srovnání se ukázalo, že je text vyjádření KaM téměř totožný s textem, který J. Švadlenka obdržel 
od ředitelství KaM 2. 12. 2011 (viz zápis ze zasedání Grémia 23. 2. 2012). J. Švadlenka na to dr. Prajera upozornil 
v elektronické korespondenci. Při následujícím jednání, jehož se zúčastnil J. Švadlenka, J. Velkoborský, Dr. Prajer a Ing. Fix 
(pověřen řízením KaM a zároveň náměstek ředitele zodpovědný za inventarizaci), vyplynulo, že stávající předpisy 
a zejména systém provádění inventarizací skutečně neumožňují jiný způsob než vstup zaměstnanců KaM do pokojů 
ubytovaných studentů. Grémium se proto záležitost rozhodlo odložit. 
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7) Zveřejňování seznamů dlužníků: 

J. Švadlenka se dotázal, zda praxe vyvěšování seznamů dlužníků i s uvedením dlužné částky není 
v rozporu s ochranou osobních údajů. 

Dr. Prajer sdělil, že tato praxe vyplývá ze Všeobecných ubytovacích podmínek (čl. VII odst. 4), 
které jsou součástí Smlouvy o ubytování, a je tedy v souladu se zákonem 101/2001 Sb., protože 
studenti souhlas se zveřejněním těchto údajů sami podepsali. Dále uvedl, že dlužníci narušují 
„cash-flow“ KaM, ale po zveřejnění výzvy zpravidla zaplatí. 

J. Švadlenka odvětil, že tuto záležitost pravděpodobně přednese při zasedání Rady KaM. Dr. Prajer 
namítl, že zásahy do VUP mohou ohrozit obsazenost kolejí, která je v tomto školním roce re-
kordně nízká. 

8) Různé: 

a) Nucené stěhování studentů: 

J. Švadlenka upozornil, že Všeobecné ubytovací podmínky nejsou přesné, neboť v případě na-
řízeného přestěhování (čl. IV odst. 3) obsahují formulaci „pokud ubytovaný nebude na výzvu 
reagovat“. Výraz „reagovat“ je možné vykládat si různě, a J. Švadlenka proto navrhl změnit for-
mulaci na „pokud se ubytovaný nepřestěhuje“.  

J. Musílek dále navrhl ve Všeobecných ubytovacích podmínkách zpřesnit formulaci „stan-
dardní cena platná pro daný pokoj“ (čl. IV odst. 3), protože není zřejmé, co se tím myslí. 

Dr. Prajer přislíbil, že oba návrhy zváží. 

b) Systém elektronických zámluv pokojů: 

L. Láska sdělil, že v Koleji 17. listopadu chystají nový elektronický systém rezervací pokojů 
(„štaflů“), a nabídl ostatním kolejním radám, že se mohou připojit. 

c) R. Diba se zeptal, jak probíhá poptávkové řízení na bývalé prostory po „Billiard-clubu“ v Koleji 
Na Větrníku. 

Dr. Prajer odpověděl, že zatím přišlo minimum nabídek. KaM proto poptávkové řízení prav-
děpodobně zruší a vyhlásí je znovu.  

d) M. Křiklán se zeptal, zda již KaM vědí, jak bude využit uvolněný prostor po bývalé lékařské 
ordinaci v Koleji Hvězda. 

Dr. Prajer vysvětlil, že na část prostor před časem vznesla nárok Pedagogická fakulta UK, ale 
záležitost se od té doby nijak nevyvíjí. Dr. Prajer se proto pokusí zjistit, zda zájem Pedagogické 
fakulty trvá. 

e) Dr. Prajer požádal předsedu Grémia o zasílání zápisu před jeho zveřejněním, aby mohl připo-
mínkovat případné nepřesnosti. J. Švadlenka souhlasil.  

9) Termín příštího zasedání: 

Grémium stanovilo termín svého příštího zasedání na 29. 5. 2012. 

Hlasování (pro-proti-zdržel se): 5-0-0 

Zapsal: J. Musílek 

Upravil:  J. Švadlenka 
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Příloha 1 – Projekt elektronického hlášení závad 
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Příloha 2 – Návrh Grémia na zmenšení kolejenek 

 

 

Přední strana 

 

 

 

Zadní strana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Příloha 3 – Vyjádření ředitelství KaM ke vstupům do pokojů ubytovaných stu-

dentů z důvodu provedení inventur 
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