
 

Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 

21.3.2016 

Počet členů GPKR: 7 

Přítomní členové: Vít Jurásek (KR Kajetánka), Jan Kukla (KR Švehlova), David Frič (KR Hvězda), Petra 

Pelikánová (KR 17. Listopad), Tomáš Mužík (KR Jednota), Ivo Kalabis (KR Jižní město) 

Hosté: Dominik Škrabal (KR Švehlova), Marek Lukáš (KAM), Miroslava Hurdová (KAM), Jiří Macoun  

(KAM), Jan Švadlenka (Rada KAM) 

Body programu: 

1. Samoplátci 

2. Ubytovací řád 

3. Dotaz k ceníkům 

4. Volba předsednictva GPKR 

 Volba předsedy 

 Volba místopředsedy 

5. 5) Stanovení dalšího termínu zasedání 

6. 6) Různé 

 

Průběh zasedání: 

1) Samoplátci 

V. Jurásek vznesl dotaz k samoplátcům směrem k panu řediteli, proč se tak náhle změnila 

politika KAM směrem k samoplátcům. Pan ředitel reagoval tak, že změnu směrem k samoplátcům 

iniciovaly autority stojící nad p. ředitelem. A proto došlo ke změně, kdy samoplátci jsou ubytováváni 

za standardní ceny. Následně bude třeba provést doplnění předpisu “Zásady ubytování„ o kategorii 

studentů samoplátců. Zde totiž dochází k rozporu mezi novým opatřením ředitele KAMu a tímto 

předpisem. Ten bude následně předložen Radě KAM na nejbližším zasedání tak, aby byl předpis 

revidován a KAM jednalo v souladu se všemi platnými předpisy. 

Pan ředitel vyjádřil nesouhlas s postupem studijních oddělení jednotlivých fakult, kdy 

samoplátci platí vysoké školné a odměnou jim je bydlení za malé peníze, nicméně v tuto chvíli se musí 

KAM dotazovat všech těchto studentů, zda mají zájem bydlet za standardní, či vyšší ceny včetně služeb 

s tím spojených. Protože toto by měla řešit jednotlivá studijní odd. 

V současné chvíli je to tak, že se KAM musí dotazovat, zda chtějí samoplátci standard / 

nadstandard, a tento způsob je pro KAM zbytečně zdlouhavý. Proto KAM navrhlo, aby tuto záležitost 

vyřizovaly fakulty samy. KAM se dohodlo vyjma MFF fakulty se všemi ostatními fakultami univerzity. 

Situace doposud byla taková, že studijní odd. jednotlivých fakult si myslela, že si budou 

domlouvat s KAM individuální cenu mimo platné ceníky. KAM se nedohodlo pouze s MFF, a tak jak 

KAM, tak tajemník MFF požádali rektorát o vyřešení situace. Rektorát tedy 

rozhodl o tom, za jakých podmínek se budou samoplátci ubytovávat na kolejích KAM. V tuto chvíli je 

postup jasně dán. 



 

2) Ubytovací řád 

V. Jurásek poslal návrh „Ubytovacího řádu“ ředitelství KAM pouze v čistopisu, bez verze, kde 

jsou sledovány změny oproti stávajícímu dokumentu. Proto se KAM vyjádřilo, že k takto dodanému 

pokladu se nebude vyjadřovat, protože potřebují znát změny, aby se o nich mohlo dále jednat s členy 

GPKR. Proto byl Vít Jurásek vyzván, aby dodal opravenou verzi Ubytovacího řádu ředitelství do konce 

týdne, tak aby se mohly změny případně připomínkovat a na příštím zasedání definitivně schválit. 

 

3) Dotaz ceník 

J. Kukla vznesl dotaz, ve kterém uvedl, že na koleji Švehlova jsou účtovány spotřebiče, dle 

platného ceníku, který je ovšem pro hostinské ubytování (opatření ředitele 20/2015), a tudíž dochází 

k neoprávněnému účtování spotřebičů, což je v rozporu s opatřením ředitele 21/2015. Vedení KAM 

potvrdilo, že v aktuálním ceníku již nejsou započítávané spotřebiče a o následném postupu řešení bude 

Jan Kukla informován paní Mgr. M. Hurdovou. P. Pelikánová vznesla dotaz, zda by bylo možné lépe 

formulovat názvy jednotlivých opatření, aby nemohlo dojít k dvojí interpretaci. KAM odpovědělo, že 

to je dobrá připomínka, nicméně všechny ubytovatelky jsou proškoleny, takže by k těmto špatným 

interpretacím nemělo docházet. 

 

4) Volba předsednictva GPKR 

a) Volba předsedy 

Kandidáti: 1; Jan Kukla 

Jan Kukla obdržel v tajné volbě 6 hlasů. 

GPKR jednohlasně zvolilo novým předsedou Jana Kuklu z KR Švehlova. 

b) Volba místopředsedy 

Kandidáti: 1; Vít Jurásek 

Vít Jurásek obdržel v tajné volbě 6 hlasů. 

GPKR jednohlasně zvolilo novým místopředsedou Víta Juráska z KR Kajetánka. 

 

5) Stanovení Dalšího termínu zasedání Grémia 

Termín dalšího zasedání byl stanoven na úterý 26.4.2016 od 16:30 v Klubu Celetná. 

 

6) Různé 

a)      P. Pelikánová seznámila GPKR s výsledkem dotazu, který byl směřován na hygienickou 

stanici. Dotaz zněl, zda je předpisy žádáno, aby návštěva na kolejích, která chce přespávat, 

musela nutně mít vlastní lůžko (dočasně uvolněné jiným ubytovaným). A odpověď hygienické 

stanice byla, že žádný předpis tuto záležitost neupravuje a tím pádem nenařizuje nutnost 



návštěvy přes noc mít vlastní lůžko. Dotaz byl vznesen v souvislosti s diskuzí téma návštěv z 

předchozího zasedání Grémia. Ředitel znovaoznámil, že je na majiteli nemovitosti, za jakých 

podmínek bude ubytovávat. A že není žádoucí, aby lidé spali na zemi, či po čtyřech v jedné 

posteli. 

b)      P. Pelikánová se omluvila členům Grémia, že neposlala na rektorát dotaz: “Je možné, aby 

KAM UK nevybíraly žádný poplatek od návštěvníka, který setrvá u ubytovaného přes noc?“ 

Ředitel na to odpověděl, že jde o dotaz Grémia a nemá ambice ho předělávat, nicméně až bude 

s panem ředitelem někdo tuto záležitost řešit, upozorní jej, že kromě této části souvisí s 

návštěvami přes noc taktéž četnost. Aby nikdo neměl návštěvu 365 dní v roce. Na to P. 

Pelikánová odpověděla, že to už není podle platných předpisů návštěva. Vít Jurásek doplnil, že 

podle řešeného návrhu nového Ubytovacího řádu jde nejvýše o 6 kalendářních nocí v měsíci a 

nejvýše 6 nocí po sobě. 

c)      P. Pelikánová vznesla dotaz k návrhu na rozdělení ceny, který byl diskutován na posledním 

zasedání Grémia. Zda by bylo možné rozdělit cenu na poplatek za noc (tj. místní poplatek za 

lázeňský, nebo rekreační pobyt + místní poplatek z ubytovací kapacity) a zvlášť poplatek za 

vyprání ložního prádla. KAM nesouhlasí s výše uvedeným návrhem. Nicméně pokud Rektorát 

rozhodne, že poplatek není nutné platit, pak se KAM přizpůsobí. Nicméně nesouhlasí ani s 

návštěvou zdarma, ani s rozdělením ceny. 

d)      Jan Kukla k tématu vznesl dotaz, zda KAM již obdrželo do magistrátu metodický pokyn, jak 

procesovat různé rekreační poplatky, které jsou různé v každé městské části Prahy. KAM zatím 

žádné podklady neobdrželo. 

e)      P. Pelikánová vznesla dotaz: „V jakém stádiu jsou revize předpisů, které mají být předloženy 

Radě KAM? Ředitel se vyjádřil, že chce vzhledem k tomu, že bude vybrán nový ubytovací 

software, počkat až na nový software, protože část předpisů je vázána právě k této záležitosti. 

Nicméně by rád, aby v zásadách ubytování byla opravena ta část, která se týká samoplátců, 

protože zde dochází k rozkolu mezi předpisy (vnitro-univerzitními předpisy). V rámci Rady KAM 

vznikla pracovní skupina, která zapracovává všechny připomínky jak z Grémia, tak z Rady. A je 

ve složení: Jan Švadlenka a Miroslava Hurdová. A týká se to hlavně „VUP“. 

f)       J. Kukla vznesl dotaz, ve kterém se ptá, v jaké fázi je aktuálně rekonstrukce Švehlovy koleje, 

jelikož Rektor zadal KAMu, aby zpracovalo studii na celkovou rekonstrukci. Ředitel odpověděl, 

že pro kolej Hvězda bylo vydáno stavební povolení 17. března a pro kolej Švehlova zatím 

vydáno nebylo. Nicméně není důvod, aby vydáno nebylo, a pak bude potřeba do 2 let od vydání 

povolení začít stavět. Zároveň ředitel informoval, že pro kolej Hvězda rektorát přislíbil půjčit 

40 mil. Kč, s tím že zde se čeká, až vyjde výsledek žádosti o dotaci „Zelená úsporám“. Poté by 

měl být areál Hvězda kompletně zateplen. Na tuto rekonstrukci neexistuje žádná dotace. A 

rektorát zatím nevydal žádné stanovisko. Takovýto objem peněz schvaluje AS UK. S tím že by 

se to dalo rozložit i do více let, tedy v tomto případě do dvou, pokud by bylo možné získat 

například 100 mil. Kč. Dále ředitel informoval, že by měla být zrekonstruovaná Budeč do konce 

roku 2016. J. Kukla se zeptal na výši dotace Zelená úsporám a odpověď byla, že by měla 

dosahovat výše 30 % nákladů na zateplení. 

g)      V. Jurásek vznesl dotaz na rekonstrukci na koleji Kajetánka, kde má být rekonstrukce za 3 

mil. Kč a dle jeho názoru jde o větší sumu a zároveň o částku dvojnásobnou, než bylo uvedeno 

v první informaci. A zda tam bude i interiérová změna. Pan ředitel odpověděl, že bude, a že 

jejich záměrem je přetvoření vrátnic na recepce. Dále uvedl, že doba, kdy seděli na vrátnici 

pouze „důchodci“ a opravdu plnili funkci vrátných, je už dávno pryč, a proto chtějí postupně 

na všech kolejích provést úpravy a vytvoření recepcí na úrovni. 

h)      M. Hurdová informovala, že přibližně 26. - 28. května přijede návštěva z americké Univerzity 

v Ohiu. A rádi by se podívali, jak bydlí studenti na našich kolejích. Zároveň budou ubytováni na 



koleji Kajetánka. Studují obor práce se studenty a rádi by viděli rozdíly v ubytování a životě 

studentů. KAM bylo požádáno, aby jim vytvořilo program, a M. Hurdová dále nabídla možnost 

představitelům KR, zda se s nimi chtějí sejít a diskutovat o tom, jak fungují kolejní rady a jak to 

žije na kolejích. 

i)      Proběhla všeobecná diskuze na téma „Zabezpečení kolejí“ a ředitelství vyjádřilo svoji 

podporu pro jakýkoliv typ zabezpečení s tím, že čím vyšší úroveň zabezpečení, tím lepší. Ivo 

Kalabis informoval o zničených vstupních dveřích na koleji Jižní Město a přesně na Otavě. Dveře 

jsou po většinu měsíce nefunkční, i když mají čipový vstup. Pan ředitel se vyjádřil, že budou 

daný problém řešit, aby byly bezpečnostní prvky funkční, a bude uvažovat i o aktivním 

monitoringu přímo v bezprostřední blízkosti vstupu. Dále Jan Kukla, v souvislosti s 

bezpečnostní otázkou, informoval o krádeži na koleji Švehlově s tím, že na koleji se v tuto chvíli 

vyskytují dva nehlídané vchody. Jedním je vstup do divadélka, který lidé z divadélka 

nekontrolují, a druhý je boční vstup, který používá studentský spolek „Salsa 4 Water“. Ředitel 

se vyjádřil, že podporuje jakékoliv stavební úpravy i řešení, které by zvýšily zabezpečení koleje. 

 

Zapsal Jan Kukla, dne 5.4.2016 


