Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad
ze dne 6. 6. 2013
Zasedání Grémia se uskutečnilo 6. června 2013 od 16:30 v zasedací místnosti Koleje Arnošta
z Pardubic.
Přítomní členové Grémia:

Jan Švadlenka (KR Budeč, předseda Grémia), Martin Šeremeta
(KR Jednota, místopředseda Grémia), Jan Musílek (KR 17. listopadu),
Denisa Grygláková (KR Švehlova)

Nepřítomní členové Grémia: Martin Vedra (KR Na Větrníku), Daniel Herbolt (KR Na Kotli), Jiří Mudruňka (KR Šafránkův pavilon), Michal Bělka (KR Arnošta z Pardubic),
Ivan Struk (KR Jižní Město)
Hosté:

Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM UK), Ing. Martin Prajer, Ph. D. (vedoucí
provozního úseku KaM UK), MUDr. Jakub Velkoborský (člen Rady KaM,
člen nově zvolené KR Kajetánka), Michaela Černá (členka nově zvolené
KR Kajetánka)

Program:
1) Schválení programu
2) Schválení protokolů z hlasování per rollam
3) Harmonogram zámluv pokojů
4) Ubytovací řád
5) Sjednocení pravidel tělocvičen a posiloven
6) Pořízení nového nábytku do kolejí
7) Menzy
8) Výpočet ceny kolejného
9) Různé
Průběh zasedání:
1) Schválení programu:
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0
2) Schválení protokolů z hlasování per rollam1:
Grémium pomocí hlasování per rollam vyhlásilo volby v kolejích Kajetánka, Hvězda
a Komenského, jelikož z časových důvodů nebylo možné svolat zasedání. Grémium proto nyní
schválilo protokoly z těchto hlasování per rollam:
a) Vyhlášení voleb v Koleji Hvězda:
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0
1

Protokoly z hlasování per rollam jsou součástí tohoto zápisu jako Příloha 1 a 2.
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b) Vyhlášení voleb v kolejích Kajetánka a Komenského:
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 4-0-0
3) Harmonogram zámluv pokojů:
Grémium dále diskutovalo s vedením KaM o novém harmonogramu zámluv pokojů, jež podle
Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb zajišťují kolejní rady2. V dokumentu,
který předložilo vedení KaM, Grémium navrhlo určité změny. Konečná verze Harmonogramu zámluv pokojů pro rok 2013 je k dispozici na stránkách KaM coby Opatření ředitele č. 15/2013.
4) Ubytovací řád:
Ředitelství KaM zaslalo Grémiu český překlad předpisů drážďanské organizace Studentenwerk,
zajišťující ubytování vysokoškolských studentů v německém Sasku. Tyto předpisy odpovídají Zásadám ubytování, Všeobecným ubytovacím podmínkám a Ubytovacímu řádu.
J. Švadlenka nicméně upozornil, že jsou drážďanské předpisy jinak provázané než předpisy KaM,
přičemž Zásady ubytování a Všeobecné ubytovací podmínky již byly projednány v Radě KaM
a nyní je třeba zabývat se pouze Ubytovacím řádem. Dále namítl, že má Studentenwerk poněkud
odlišné podmínky než KaM, neboť disponuje o něco menší ubytovací kapacitou, ale existuje zde
mnohem větší poptávka. KaM by proto měly brát větší ohled na trh a snažit se ubytovaným maximálně vyjít vstříc.
Ing. Macoun vysvětlil, že by se rád drážďanskými předpisy inspiroval. Chtěl by nalézt společné
body, a na základě toho vytvořit jednoduchý a stručný dokument. Ten má být kompromisem
na škále, jejímiž extrémy jsou „pořádek“3 a „anarchie“.
Další debata se vedla o tom, jak by měl takový dokument vypadat. V rámci ní mj. Ing. Macoun vyzval kolejní rady, aby definovaly, co je místo určené ke kouření.
Ing. Macoun nakonec navrhl vytvořit řešitelskou komisi, která návrh nového Ubytovacího řádu
připraví. V ní bude mít Grémium tři své zástupce a další její členy jmenuje ředitelství KaM. Zástupci Grémia budou vybráni po diskuzi v elektronické konferenci.
5) Sjednocení pravidel tělocvičen a posiloven:
Ing. Macoun představil svůj plán sjednotit řády posiloven a tělocvičen. Tyto místnosti by měly být
provozovány v jednotném režimu, stejným způsobem vybírány poplatky za jejich použití a také by
mělo být stanoveno, jak se vybrané poplatky využijí. Současný způsob, kdy to má každá kolej jinak, je zcela nekontrolovatelný. Ing. Macoun proto požádal kolejní rady, aby přišly se svými návrhy.
J. Musílek poznamenal, že by návrh jednotných pravidel posiloven a tělocvičen musel být velice
obecný. Např. výše poplatků by měla odpovídat vybavenosti. Proto by měl být vydán spíše rámcový předpis, na jehož základě budou vytvořeny jednotlivé provozní řády. Dr. Prajer vysvětlil, že
by mělo jít o opatření ředitele, které by zajišťovalo transparentnost, definovalo by povinnosti vedoucího koleje (jak zajistit bezpečnost provozu či ochranu zdraví) a rámcovou podobu provozního řádu.
J. Musílek navrhl, že by nový předpis mohl vycházet z provozního řádu, který vytvořili v Koleji
17. listopadu a který je podle něho velmi kvalitní. J. Švadlenka doplnil, že by Grémium mělo shromáždit obdobné předpisy ze všech kolejí, předložit své požadavky a na základě nich ředitelství
KaM vytvoří návrh předpisu, který bude následně prodiskutován v Grémiu.
2

Viz čl. 8 odst. 3 písm. b Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb.

3

Pozn. zapisovatele: Tím je zřejmě míněn „absolutní pořádek s minimem volnosti“.
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Ing. Macoun poté vysvětlil, že by v rámci „střednědobého úkolu“ měly kolejní rady sdělit, co jim
v jejich koleji chybí – může se to týkat tělocvičen, posiloven i dalších místností. V rámci možností
poté bude nové vybavení doplněno. Na námitku J. Švadlenky, že tento systém již funguje tak, že se
kolejní rada dohodne s vedením své koleje, Ing. Macoun řekl, že je rád, že to funguje, ale může se
stát, že to v některé koleji nefunguje, a on by to rád věděl.
6) Pořízení nového nábytku do kolejí:
Dr. Prajer vysvětlil, že by KaM chtěly připravit projekt, jak vybavit pokoje v perspektivních kolejích. Zatím probíhá diskuze s technickým útvarem, jaké koleje vybrat – zřejmě to budou ty, které
jsou stavebně unifikované (např. Kajetánka, Na Větrníku, apod.). V těchto kolejích postupně proběhne kompletní výměna nábytku, postupovat se bude po patrech, blocích i celých kolejích.
V další fázi by pak měl být nový nábytek pořízen také do kolejí, které nemají jednotnou velikost
pokojů. Dr. Prajer dále oznámil, že by KaM chtěly do přípravy projektu zapojit i ubytované. Plánována je také odměna pro vítězný návrh.
Ing. Macoun doplnil, že je nyní potřeba vymyslet, jak proces „uchopit“ a koordinovat. Výsledkem
by měla být představa, jak má být pokoj vybaven. Může být vybaven kompletně, jako je tomu nyní,
nebo zde může být pouze „základní vybavení“ (postel, psací stůl, židle, skříň) a zbylý volný prostor
by si mohli zaplnit sami ubytovaní. Tak je tomu např. v ubytovnách organizace Studentenwerk
v Drážďanech. Pokud by se příprava projektu zvládla rychle, je možné s výměnou nábytku začít již
na konci roku 2013.
J. Velkoborský se zajímal, jak bude vybrán vítězný projekt. Po odpovědi Ing. Macouna, že právě
na tom se chce s Grémiem dohodnout, navrhl J. Velkoborský, aby vznikly řešitelské komise
pro každou kolej, jejichž členy by byli též vybraní zástupci kolejních rad. Vybavením pokojů by se
nemělo zabývat Grémium, ale právě jednotlivé kolejní rady, jak to ostatně vyplývá
z Organizačního řádu KaM4. Dále J. Velkoborský navrhl, aby byl vybrán vítězný projekt pro každou
kolej zvlášť, neboť je každá kolej specifická, a aby byl k posouzení jednotlivých návrhů přizván architekt, který by byl garantem toho, že bude vybrán skutečně kvalitní návrh. Ing. Macoun namítl,
že nemůže jednat s každou kolejní radou zvlášť, partnerem je pro něj Grémium, jehož členy jsou
předsedové kolejních rad. Platit architekta zvlášť pro každou kolej by bylo nákladné. J. Velkoborský oponoval, že vzhledem k velikosti investice je odměna pro architekta zanedbatelná. Ing. Macoun odpověděl, že návrh J. Velkoborského zváží.
Následně Grémium diskutovalo o tom, jak zjistit, co vlastně ubytovaní chtějí. Objevil se návrh
uspořádat internetové hlasování. Dr. Prajer konstatoval, že bude záležet na kolejních radách, jak si
to udělají.
J. Macoun uzavřel, že ředitelství KaM do příštího zasedání Grémia připraví svou představu, přičemž zapracuje návrhy Grémia, a další debata by se mohla vést o konkrétních parametrech projektu.
7) Kvalita jídel v menzách:
J. Švadlenka připomněl akci Bc. Hurného, člena Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK,
který vytvořil petici na protest proti kvalitě jídel v menzách. J. Švadlenka vyzval členy Grémia, aby
se k menzám také vyjádřili, neboť i oni se v nich stravují, a mohou tudíž poskytnout ředitelství
KaM cenné informace z pohledu zákazníka.
J. Musílek sdělil, že v elektronické konferenci Grémia prezentoval svůj názor, proč spíše než
menzy navštěvuje jiná stravovací zařízení. Důvodem je jednak nevhodná otevírací doba menz
(přednášky mu končí právě v době, kdy zavírá i menza, tj. v 13:50), jednak velikost porcí. Raději se
4

Viz čl. 17 odst. 5 písm. d Organizačního řádu KaM UK.
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proto stravuje např. v čínských restauracích, kde dostane jídla výrazně více a s lepší chutí. Menší
porce znamenají, že je jejich cena ve skutečnosti srovnatelná s restauracemi, kde větším porcím
odpovídá i vyšší cena. Dr. Prajer namítl, že průměrná cena jídla v menzách je 44,14 Kč. J. Musílek
podotkl, že by klidně platil o 5 Kč více, ale musely by být větší porce. Dr. Prajer však připomněl, že
je možné požádat o větší porci příloh. Na dotaz D. Gryglákové, co způsobuje zvyšování cen jídel,
poté dr. Prajer odpověděl, že je to zvyšování sazeb DPH, snižování dotace a inflace.
M. Černá konstatovala, že jí nejvíce vadí objednávání jídel, které je možné nejpozději den předem
do 14 hod. To jí připadá nepohodlné, ale když přijde do menzy později, často už zbývají pouze
jídla, která nechce. Dr. Prajer připustil, že je objednávání mezi strávníky málo oblíbené. Dopředu
je však těžké odhadnout, které jídlo bude požadováno více, a dříve tedy dojde. Mezi nejrychleji
vyprodaná jídla patří např. čočka s párkem. J. Velkoborský se poté dotázal, zda mají KaM
k dispozici dlouhodobou statistiku, která jídla jsou vyprodána mezi prvními. Na základě této statistiky by pak mohlo být zřejmé, čeho uvařit více. Doba vyprodání nejžádanějšího jídla by se měla
co nejvíce přiblížit zavírací době menzy. Ing. Macoun odpověděl, že o žádné podobné statistice
neví, ale dr. Prajer doplnil, že dlouhodobě jsou více žádaná kuřecí a smažená jídla, která lze ovšem
také snadno dovařovat.
J. Velkoborský navrhl, že by se v menzách mohlo čepovat pivo. To by přilákalo další strávníky
a zřejmě by i umožnilo prodloužit otevírací dobu menz. Zisk z prodeje piva by mohl pokrýt náklady na prodlouženou pracovní dobu. Vedení KaM si však není jisté, zda je to proveditelné.
J. Macoun následně konstatoval, že si vedení KaM je vědomé problémů menz, protože jednotlivé
provozy navštěvuje. Bylo tak např. zjištěno, že některá jídla lépe vaří na Albertově než
na Arnoštovi z Pardubic, kde se stravuje i Ing. Macoun. KaM se nyní na menzy výrazně zaměřily,
chystají organizační opatření a úkoly pro jednotlivé útvary. Bude např. zavedena rotace šéfkuchařů, aby se od sebe jednotlivé týmy mohly učit. Dále je postupně rozšiřována nabídka jídla
o poháry či saláty. KaM se také snaží prostředí menz zkulturnit – to nyní probíhá
např. na Právnické či na Jednotě, naproti tomu Albertov zůstává v původním stavu, protože je
na budovu menzy již vydán demoliční výměr v rámci plánované výstavby kampusu.
Dr. Prajer dodal, že chtějí KaM také zavést standardizaci pokrmů (včetně vzhledu). J. Velkoborský
namítl, že sjednocení jídelníčků v daný den vypadá užitečně, ale vhodnější by byla možnost, pokud
někdo nemá chuť na žádné z jídel, přejít do jiné menzy, kde bude jídelníček poněkud odlišný.
Sjednoceny by tudíž neměly být denní jídelníčky, ale spíše týdenní. Dr. Prajer odpověděl, že tak
tomu bylo již dříve a lze to zase zavést.
Ing. Macoun nakonec oznámil, že se chystá audit s cílem zefektivnit provoz menz a vytvořit návrhy
pro jejich další rozvoj. Výsledek by měl být známý do konce roku 2013.
8) Výpočet ceny kolejného:
Grémium před časem vzneslo stížnost vůči tomu, že se podle Opatření ředitele č. 3/2013 („Stanovení standardních cen pro ubytování v akademickém roce 2013/2014“)5 cena ubytování nově počítá podle koeficientu 1,0 a případný rozdíl, např. zvýhodnění při dlouhodobém ubytování, je zohledněn až při vystěhování se. Grémium se domnívá, že takovéto optické zvyšování cen může vést
ke snížení atraktivity kolejí, a tedy i jejich nižší obsazenosti, z níž se poté vypočítá cena.
J. Švadlenka nyní informoval, že se KaM nakonec rozhodly změnu nezavádět. Výpočet ceny tedy
zůstává stejný jako v akademickém roce 2012/2013.
Dále J. Švadlenka představil materiál týkající se tvorby cen, který byl v rámci prezentace promítnut Radě KaM při jejím zasedání předchozího dne. Rada se dohodla na tom, změnit nákladový
5

Viz http://kam.cuni.cz/KAM-145-version1-or_c3_2013_stanovstandardcenub.pdf.
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model tak, aby byl větší důraz kladen na celkové hospodaření KaM. Náklady jednotlivých kolejí
budou zohledňovány pouze pro kontrolu, aby KaM nebyly ve ztrátě.
9) Různé:
a) J. Velkoborský požádal, aby zaměstnanci KaM nosili jmenovky.
Ing. Macoun odpověděl, že to považuje za dobrý nápad a že bude postupně zaveden ve všech
provozovnách.
b) Dále J. Velkoborský požádal, aby údržbáři při vstupu do pokojů klepali.
c) Ing. Macoun konstatoval, že považuje nynější zasedání Grémia za prospěšné. Zopakoval, že by
teď Grémium mělo zaslat své návrhy: na složení řešitelské komise, sjednocení provozních řádů
tělocvičen a k výměně nábytku.
d) Termín příštího zasedání zatím nebyl stanoven s ohledem na nadcházející prázdniny a dobu
dovolených.
Zapsal: J. Švadlenka
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Příloha 1 – Protokol z hlasování per rollam o vyhlášení voleb
v Koleji Hvězda
GRÉMIUM PŘEDSEDŮ KOLEJNÍCH RAD UNIVERZITY KARLOVY

Hlasování per rollam 8. – 11. 5. 2013
PROTOKOL
Lhůty pro hlasování per rollam (dle čl. 9 odst. 3 Jednacího řádu Grémia):
•

Diskuze o návrhu:

8. 5. 2013, 1:00 – 9. 5. 2013, 8:00

•

Hlasování o návrhu:

9. 5. 2013, 8:00 – 11. 5. 2013, 23:59

Text usnesení:
Grémium předsedů kolejních rad vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volbu členů
kolejních rad (zejména čl. 7 odst. 3 a čl. 9) volby do Kolejní rady Hvězda. Tyto volby proběhnou ve středu 29. 5. v čase 16:00 až 20:00 a ve čtvrtek 30. 5. v čase 8:00 až 12:00.
Kandidovat do Kolejní rady Hvězda smí podle čl. 4 odst. 1 Volebního řádu kdokoli, kdo je
studentem Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy a je ubytován v této koleji.
Přihláška ke kandidatuře se podává do rukou některého z členů volební komise nejpozději do 26. 5. 2013. Přihláška musí obsahovat jméno kandidáta, případně jeho titul, číslo
pokoje, v němž je ubytován, školu (v případě Univerzity Karlovy i fakultu), studijní obor,
ročník a typ studia, e-mailovou adresu, telefonní číslo a vlastnoruční podpis, který musí
být shodný s podpisem uvedeným na kandidátem předloženém dokladu, z něhož je možné
ověřit jeho totožnost (např. na kolejním průkazu, občanském průkazu, apod.).
Kandidát je

dále

povinen zaslat

předsedovi

volební

komise

svou fotografii

v elektronickém formátu čitelném v běžně dostupných programech a kromě toho je
oprávněn předat předsedovi volební komise svůj stručný program, nepřesahující stránku
formátu A4. Volební komise tento program zveřejní na vývěsní desce koleje společně se
seznamem kandidátů podle čl. 8 odst. 4 Volebního řádu.
Počet členů kolejní rady volené podle tohoto usnesení Grémia se stanovuje na pět.
Grémium předsedů kolejních rad dále jmenuje volební komisi složení Kamil Pikal, Daniel
Samek a Jitka Schlichtsová.
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Hlasování (ano-ne-zdržel se):
•

Jiří Mudruňka (KR Šafránkův pavilon):

ANO

•

Martin Vedra (KR Na Větrníku):

ANO

•

Ivan Struk (KR Jižní Město):

ANO

•

Michal Bělka (KR Arnošta z Pardubic):

ANO

•

Jan Švadlenka (KR Budeč):

ANO

•

Martin Šeremeta (KR Jednota):

ANO

•

Jan Musílek (KR 17. listopadu):

zdržel se

•

Denisa Grygláková (KR Švehlova):

zdržela se

•

Daniel Herbolt (KR Na Kotli):

zdržel se

Výsledek hlasování:
•

Pro návrh (ANO):

6

•

Proti návrhu (NE):

0

•

Zdrželi se:

3

Usnesení bylo schváleno.
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Příloha 2 – Protokol z hlasování per rollam o vyhlášení voleb
v kolejích Kajetánka a Komenského
GRÉMIUM PŘEDSEDŮ KOLEJNÍCH RAD UNIVERZITY KARLOVY

Hlasování per rollam 11. – 13. 5. 2013
PROTOKOL
Lhůty pro hlasování per rollam (dle čl. 9 odst. 3 Jednacího řádu Grémia):


Diskuze o návrhu:

11. 5. 2013, 16:40 – 12. 5. 2013, 16:40



Hlasování o návrhu:

12. 5. 2013, 16:41 – 13. 5. 2013, 23:59

Text usnesení:
Grémium předsedů kolejních rad vyhlašuje na základě Volebního řádu pro volbu členů
kolejních rad (zejména čl. 7 odst. 3 a čl. 9) volby do Kolejní rady Kajetánka a Kolejní rady
Komenského.
Grémium zároveň k volbám stanovuje tyto náležitosti:
1) termín konání voleb:
 v Koleji Kajetánka: 29. a 30. 5. 2013, oba dny v čase nejméně 16:00-20:00
 v Koleji Komenského: 30. a 31. 5. 2013, oba dny v čase nejméně 16:00-20:00
2) složení volební komise:
 v Koleji Kajetánka: Kristína Koščíková, Monika Moledová a Marína Zubajová
 v Koleji Komenského: Michaela Černá, Denisa Glacová a Jakub Velkoborský
3) náležitosti přihlášky:
a) Přihláška musí obsahovat:
 celé jméno kandidáta,
 datum narození,
 studovanou školu, fakultu, ročník (případně více škol, fakult, ročníků)
 e-mailovou adresu,
 telefonní číslo.
Volitelnou součástí přihlášky je volební program rozsahu 1×A4 ve formátu PDF.
b) Přihláška se zasílá (rozhoduje datum a čas přijetí):
 v Koleji Kajetánka nejpozději do 26. 5. 2013 23:59 na e-mailovou adresu
volby@kajka.koleje.cuni.cz,
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 v Koleji Komenského nejpozději do 27. 5. 2013 23:59 na e-mailovou adresu
volby.komenskeho@gmail.com.
c) Kandidát je dále povinen volební komisi stvrdit vlastnoručním podpisem souhlas
se svou kandidaturou.
d) Kandidovat do kolejní rady smí podle čl. 4 odst. 1 Volebního řádu kdokoli, kdo je
studentem Univerzity Karlovy nebo jiné vysoké školy a je ubytován v dané koleji.
4) počet členů volených kolejních rad:
 Kolejní rada Kajetánka: 7 členů
 Kolejní rada Komenského: 3 členové
Hlasování (ano-ne-zdržel se):
•

Jan Švadlenka (KR Budeč):

ANO

•

Michal Bělka (KR Arnošta z Pardubic):

ANO

•

Jiří Mudruňka (KR Šafránkův pavilon):

ANO

•

Ivan Struk (KR Jižní Město):

ANO

•

Martin Vedra (KR Na Větrníku):

ANO

•

Martin Šeremeta (KR Jednota):

ANO

•

Jan Musílek (KR 17. listopadu):

ANO

•

Denisa Grygláková (KR Švehlova):

zdržela se

•

Daniel Herbolt (KR Na Kotli):

zdržel se

Výsledek hlasování:
•

Pro návrh (ANO):

7

•

Proti návrhu (NE):

0

•

Zdrželi se:

2

Usnesení bylo schváleno.
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