Zasedání GPKR, 10.4.2018

Grémium předsedů kolejních rad
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
Datum a čas konání: 10. dubna 2018, 17.00 hodin
Místo konání:

Studentský klub (Celetná 20, Praha 1)

Přítomní členové: Karolína Janků (Hvězda), Patrik Blaho (Jižní Město), Barbora Kánská
(Budeč), Matěj Lieskovský (17.listopadu)
Hosté:

Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí Útvaru ubytovacích služeb), Marek
Lukáš (vedoucí Útvaru stravovacích služeb), Ing. Jiří Macoun (ředitel Kolejí
a menz), Mgr. Tomáš Ryza, Alena Plevová

Program zasedání: 1) Dopad GDPR na KR
2) Ubytovací kapacity pro studenty Erasmu
3) Přestavba prostor a chybějící společenská místnost na koleji Hvězda
4) Úklid na Švehlově koleji
5) Rekonstrukce pokojů na Budči
6) Vyhlášení nových voleb na koleji Kajetánka
7) Doplňující volby do KR Hvězda
8) Vyhlášení voleb do KR Švehlova
Zapisovatel:

Karolína Janků (předsedkyně GPKR)

Průběh zasedání:
K.Janků navrhla přidání bodů, které byly dodatečně členy GPKR navrženy do programu
zasedání. Konkrétně jde o body Vyhlášení voleb do KR Švehlova a Rekonstrukce pokojů na
Budči. Z praktických důvodů byl bod Rekonstrukce pokojů na Budči vložen před body, kterými
se může KR zabývat i po odchodu J.Macouna, M.Hurdové a M.Lukáše, kteří se dopředu
omluvili, že bude jejich přítomnost na zasedání časově limitována. Bod Vyhlášení voleb do KR
Švehlova byl zařazen jako bod osmý.
Program byl jednomyslně schválen.
1) Dopad GDPR na KR
Vzhledem k blížícím se změnám v legislativě, které jsou spojeny s GDPR, které vejde v
platnost od 25.5.2018 se K.Janků dotázala J.Macouna, co to bude znamenat v praxi pro KR. Zda
je například kolejními radami realizovaný systém zámluv v souladu s touto směrnicí, či zda
budou mít studenti možnost po KR požadovat využití práva být "zapomenut", atd.
J.Macoun uvedl, že v rámci rektorátu vznikl tým, který se problematikou GDPR
momentálně zabývá, provádí analýzu toho, co to bude v praxi znamenat a koncem dubna by
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měl být vytvořen výstup pro KaM, který bude obsahovat to, jaké změny bude třeba
realizovat. V tuhle chvíli zatím ještě není hotov žádný ucelený systém, jak postupovat. Je
možnost vznášení dotazů na pracovní tým. Povinnosti, které budou při analýze týmu zjištěny
a které pro KaM vyplývají z GDPR, budou zapracovány též do nového ubytovacího systému,
kterým bude nahrazen Rehos.
Co se týká práva být "zapomenut", je již vypracováno odborné stanovisko, které J.Macoun
přečetl a jenž uvádí, že není mnoho možností, jak ubytovaného "zapomenout" , neboť se
nepředpokládá, že koleje shromažďují informace nad rámec požadavků daných zákonem.
"Zapomenutí" se může tedy týkat spíše dokumentace, jako jsou žádosti, připomínky, nebo
jiné jmenné seznamy, nikoliv však toho, co by bylo související se smlouvou o ubytování,
neboť je ze zákona povinnost archivace těchto dat. Konečná podoba dopadu GDPR pro KaM
však bude známa až po výsledku analýzy, jde pouze o první, kusé informace. J.Macoun navrhl,
že v případě konkrétních dotazů je může týmu tlumočit.
T. Ryza vidí jako nejvíce problematické ze strany kolejních rad v rámci GDPR získávání
emailových adres od studentů. Pro kontaktování ubytovaných doporučuje využití ubytovací
kanceláře jako prostředníka, který studentovi email od kolejní rady přepošle. Upozorňuje i na
fakt, že bude třeba v souvislosti s touto problematikou zrevidovat předpis, týkající se převzetí
seznamu ubytovaných předsedou KR pro realizaci zámluv pokojů. M.Hurdová navrhuje pro
případ, kdy by zámluvy pokojů vykonávala kolejní rada, uzavření dohody KR s KaM, která
bude obsahovat mlčenlivost.
V souvislosti se zmíněním zámluv pokojů vznesl dotaz P. Blaho na to, zda budou tento rok
uskutečňovány opět kolejními radami. Mgr. Hurdová reagovala, že je to zcela volbou kolejních
rad. Pokud kolej kolejní radu nemá či je realizovat nechce, tak je bude mít v kompetenci
ubytovací kancelář. T. Ryza zmínil, že na Radě KaM byla probírána skutečnost, že budou
zámluvy realizovány už přes nový ubytovací systém, načež mu bylo M. Hurdovou
odpovězeno, že tento rok to v plánu není. J.Macoun doplnil, že je nový ubytovací systém stále
v tvorbě a bude procházet testováním v jednodušší verzi bez funkce zámluv pokojů, ty by
měly být do systému zahrnuty a prostřednictvím něj realizovány až v dalším kalendářním
roce. T. Ryza poprosil, aby KaM uzavřeli s vývojáři současného studentského systému zámluv
pokojů právní dohodu. J. Macoun na to reagoval tím, že řešení shledává v M. Hurdovou
zmiňovaném uzavření dohody osob realizujících zámluvy s KaM. M.Lieskovský informoval, že
momentálně jsou veškeří vývojáři, kteří informaticky zabezpečovali minulý rok chod zámluv
pokojů, časově vytížení. P. Blaho připomenul, s jakými problémy se při minulých zámluvách
pokojů musely kolejní rady potýkat (vznik nadrezervací v Rehosu, atd.).
M.Lieskovský se vrátil k řešení bodu o GDPR dotazem na to, zda je problémem vedení
knihy návštěv. J.Macoun reagoval, že bude tento dotaz s dalšími dotazy tlumočit
zmiňovanému týmu.
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2. Ubytovací kapacity pro studenty Erasmu
K.Janků se dotázala na informaci, zda je pravdou, že se navyšuje na koleji Hvězda kapacita
pro studenty Erasmu i přes plnou obsazenost koleje. J.Macoun uvedl, že kapacita koleje na
Hvězdě není zcela naplněna a že každoroční nárůst studentů Erasmu (celoplošně) je každým
rokem minimální. Studenti Erasmu se rozdělují plošně mezi kolejemi. M.Hurdová sdělila, že
informace o zaplněnosti ubytování kapacity vzniká tím, že v Rehosu je zablokována kapacita,
aby studenti neuskutečňovali před oficiálním termínem rezervaci kapacity, a tudíž může vznikat
dojem, že je kapacita plná. Pokud se však student obrátí přímo na ubytovací kancelář, nebo na
centrální rezervační kancelář, tak se volná ubytovací kapacita nalezne.
J.Macoun uvedl, že při rekonstrukcích pokojů, kdy jsou z dvoulůžkových pokojů vytvořeny
jednolůžkové, může k nepatrnému poklesu ubytovací kapacity dojít, což je však řešeno jinými
opatřeními, jako je například to, že od nového akademického roku dojde k tomu, že pronájem
lůžek na koleji Jednota, pronajímaný pro dovytížení kapacity, bude ukončen. Stejně tak dojde
v budoucnu k posílení kapacity na koleji Hostivař, které se dosáhne tím, že bude částečně
omezen komerční pronájem a uvolněná část bude předělána na studentskou ubytovací
kapacitu.
M.Hurdová sdělila, že došlo i k zdokonalení systému ohlašování závažného porušování
ubytovacího řádu (udělení výstrah) domovským univerzitám studentů Erasmu.

3. Přestavba prostor a chybějící společenská místnost na koleji Hvězda
Vzhledem k trvalému přemístění ředitelství KaM došlo k úbytku prostor, které jsou
poskytovány studentům (viz. Zápis z mimořádného zasedání KR Hvězda ze dne 6.3.2018). Za
největší ztrátu považuje kolejní rada a studenti ubytovaní na koleji Hvězda zrušení společenské
místnosti. K.Janků představila tuto problematiku ostatním členům Grémia a dotázala se
ředitele, zda není možné uvolnit nějakou z místností, neboť zrušení společenské místnosti
považuje za velmi nešťastné a negativní z důvodu nárůstu tzv. "chodbovic", které jsou pro
studenty rušivé a taktéž jsou jejich následky často zatěžující pro personál provádějící úklid.
Upozornila, že shledává nedostatek prostoru pro vyžití studentů.
J.Macoun reagoval tím, že byla dovybavena posilovna, plánuje se výstavba venkovního
multifunkčního hřiště, je tedy zájmem KaM, aby studenti měli prostor k realizaci volnočasových
aktivit. Uvedl i nedávné otevření kavárny Le Fakap, kterou shledává jako vhodné místo pro
vyžití společenské, akce studentů jdou uskutečňovat tam. Upozornil na skutečnost, že v
blízkosti společenské místnosti byl na chodbách nepořádek.
K.Janků sdělila, že vznik zmíněného problému právě shledává v tom, že šlo o akci na
chodbách z důvodu nedostatku místa a vidí riziko v tom, když se budou tyto akce pořádat
neohraničeně, bez toho, aniž by někdo za prostor nesl zodpovědnost, což je právě
realizovatelné ve společenské místnosti. Při předání klíčů zpět vrátnému totiž docházelo ke
kontrole úklidu místnosti. Vznik kavárny Le Fakap vnímá též jako přínosný, ale poukázala na to,
že je rozdílem podniková zábava a zábava soukromého charakteru.
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J.Macoun uvedl, že vnímá za problematický výskyt nepořádku v přilehlých chodbách
společenské místnosti a pokud by měl vznik nové společenské místnosti zvažovat, tak pouze za
předpokladu, že budou pevně a jasně stanovena pravidla, jakým způsobem s ní bude
nakládáno. Navrhl, aby K. Janků tato pravidla a způsob, jakým by místnost mohla fungovat,
zkusila specifikovat a přednesla to na příštím zasedání GPKR.
T. Ryza navrhl, aby byl pro novou společenskou místnost využit spodní prostor bývalého
klubu koleje. J.Macoun uvedl, že aktuální konkrétní stav spodní části bývalého klubu mu není
momentálně znám a navrhl, aby diskuze na toto téma, i celkově společenské místnosti,
pokračovala na příštím zasedání, kde budou již K. Janků specifikována pravidla. J. Macoun a M.
Hurdová do příštího zasedání GPKR zrealizují vyhodnocení toho, zda má kolej Hvězda vhodnou
místnost.

4. Úklid na Švehlově koleji
Mgr. J.Kukla zaslal emailem podnět zabývající se opakovaně nedostatečným úklidem na
Švehlově koleji. Vzhledem k tomu, že jde o opakující se situaci, kdy je práce personálu
nedostačující i přes odebrání osobního ohodnocení, navrhuje uzavření smlouvy s uklízecí
firmou, která by byla za špatně odvedenou práci sankciována. Zároveň žádá o definování,
jakým způsobem a s jakou frekvencí je úklid na koleji Švehlova prováděn.
J.Macoun uvedl, že podnět nestihl konzultovat s M.Hurdovou, jelikož byl email zaslán v den
zasedání a z důvodu pracovní zaneprázdněnosti neměli prostor pro rozbor problematiky. K
návrhu outsourcingu úklidu se vyjádřil zamítavě, neboť zkušenosti jiných vysokých škol ukazují,
že jde o systém nefunkční. Uvedl i zkušenost KaM s dvěma firmami, které uklízely nové prostory
ředitelství a jejichž práce byla neuspokojivá. Problém spočívá i s finanční neatraktivitou
pracovní pozice, kterou se KaM snaží řešit zvýšením finančního ohodnocení, které poslední tři
roky realizovalo. Tento rok došlo ke zvýšení (nejen na pozici uklízečky, ale u více zaměstnanců
KaM) v základu přibližně o 10%, což vnímá stále jako nedostačující. Co se týče vylepšení situace
s úklidem jako takovým celkově, tak uvedl, že dochází k jeho normování. Postupně s
normováním dochází k používání průmyslové chemie a zaškolování personálu. Tento proces je
hotov již na Hvězdě a na Větrníku, na Kajetánce je hotovo zatím normování, ale není ještě
nasazena průmyslová chemie a proškolení personálu. Stejný postup bude uskutečněn
postupně na všech kolejích.
M.Hurdová též projevila negativní postoj k outsourcingu. K situaci na Švehlově koleji se
vyjádřila též, uvedla že cca před dvěma měsíci problém již řešila tím, že došlo k obměně
personálu. Na základě zkušeností z minulého týdne při návštěvě koleje též našla nedokonalosti,
na které upozornila vedoucí koleje, s kterou provedla domluvu občasné osobní kontroly úklidu
na koleji Švehlova. Informovala o tom, že zařídí aby další kolejí, která podstoupí zmiňovaný
program normování etc., bude Švehlova kolej.
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T.Ryza navrhl umytí oken v kuchyňkách na koleji Kajetánka. Taktéž uvedl, že by bylo vhodné
dát do pravidel samoúklidu, že studenti, kteří mají balkón, by si mohli svá okna umývat sami.
J.Macoun uvedl, že bude rád, když mytí oken bude i nadále povinností uklízeček a půjde o servis
pro ubytované.
A.Plevová se k situaci na koleji Švehlova vyjádřila též, popsala že nejvíce problémovým
místem shledává koupelnu na 4.patře, která je pokryta plísní a jejíž odstranění probíhá pouze
po tom, co problém nahlásí. M.Hurdová reagovala tím, že výskyt plísně bohužel vzniká
nedostatečným větráním a zkusí najít řešení s vedoucí koleje, které by spočívalo například
impregnací. J.Macoun sdělil, že v tuto chvíli se na Švehlovu kolej zpracovává projekt
rekonstrukce staré části a probíhají jednání, zda bude možnost na realizaci získat finanční
prostředky.
K.Janků uvedla, že je s prací uklízeček na koleji Hvězda velmi spokojena a dotázala se, zda je
i v budoucnu plánováno zvyšování platů, neboť jejich práci vnímá jako klíčovou pro spokojenost
studentů. Motivací k tomuto dotazu pro ní byl odchod dlouholeté hospodářky a vidí problém
v odchodu schopných lidí, kterým KaM nemohou finančně konkurovat oproti jiným nabídkám.
Přitom úklid a přístup personálu je dle jejího názoru jednou z nejdůležitějších předpokladů pro
pohodlí studentů.
J.Macoun sdělil, že se s názorem ztotožňuje a z toho důvodu právě dochází ke zvyšování
platů, které bude i nadále v plánu.
J.Macoun seznámil GPKR s novinkami. V Právnické menze a menze Jednota je nový nábytek.
Na koleji Jednota bude ještě realizována přestavba nábytku, aby vznikla klidová zóna. V plánu
je i umístění kávovaru.
V kavárně u Rotlevů je nabídka nových zákusků.
Aktuálně probíhají v Košicích Dny české kuchyně, jde o reciproční akci, kdy příští rok budou
u nás v menze Dny slovenské kuchyně. Následně J.Macoun pozval členy GPKR na vánoční
večírek.

5. Rekonstrukce pokojů na Budči
B.Kánská se dotázala, zda bude rekonstrukce pokojů na koleji Budeč probíhat pouze po jednom
patře, či bude uskutečňována na dvou zbývajících patrech zároveň. Dále vznesla dotaz na to,
jak bude v případě rekonstrukce obou pater vyřešena ubytovací kapacita pro studenty.
J.Macoun na dotaz uvedl, že by byl rád, kdyby byla uskutečněna rekonstrukce obou pater,
neboť by tím byly opravy na Budči dokončeny, též v rozpočtu se s tím již počítá.
M.Hurdová ke kapacitě pro ubytované uvedla, že bude snaha ji pro studenty v rámci koleje po
domluvě s vedoucí zajistit, například i ubytováním na hostinských pokojích. Pokud by to bylo
nedostatečné, tak by byli studenti ubytováni na jiné koleji (např. kolej Švehlova). B. Kánská se
dále zeptala, zda by bylo možné pro stěhující se studenty zajistit v určený termín dodávku pro
přesun věcí. M.Hurdová reagovala tím, že pokud by se studenti vraceli, tak by se našel prostor
pro uskladnění věcí.
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6. Vyhlášení nových voleb na koleji Kajetánka
Z důvodu nedostatečného počtu uchazečů ve volbách do kolejní rady na koleji Kajetánka
Grémium vyhlásilo volby další, nové. Následně bylo jednomyslně přijato níže uvedené
usnesení:
Grémium předsedů kolejních rad Kolejí a menz Univerzity Karlovy
USNESENÍ
Grémium předsedů kolejních rad vyhlašuje
volby
do kolejní rady koleje Kajetánka
na základě čl. 7 odst. 1, 3 a 4 Volebního řadu pro volbu členů kolejních rad vysokoškolských
kolejí Univerzity Karlovy (dále jen „volební řád) a současně na základě čl. 7 odst. 8 volebního
řádu určuje jejich náležitosti podle čl. 9 odst. 3 volebního řádu.
Volby se uskuteční ve středu 2. května 2018 od 18.00 hodin do 22.00 hodin a ve středu
3. května 2017 od 18.00 hodin do 22.00 hodin v přízemí vestibulu Kajetánky 1.
Právo být volen má ten, kdo je studentem vysoké školy, je ubytován v koleji Kajetánka a
odevzdá přihlášku nejpozději do pondělí 29. dubna 2017 na kterékoliv vrátnici koleje.
Přihláška musí mít papírovou podobu a obsahovat jméno a příjmení kandidáta, číslo pokoje, emailovou adresu a vlastnoruční podpis. Spolu s přihláškou může kandidát odevzdat svůj
volební program na papíru o maximálním formátu A4, který bude vyvěšen spolu s kandidátní
listinou.
Grémium jmenuje volební komisi ve složení: Anežka Buzrlová, Šimon Kubov a Jan Mudra.
Počet členů volené kolejní rady se stanovuje na pět.

7. Doplňující volby do KR Hvězda
K.Janků připomenula členům Grémia to, že na koleji Hvězda budou ve dnech 17.4. - 18.4.2018,
vždy od 17:00 do 21:00 hodin probíhat doplňující volby do KR. Následně uvedla informace z
usnesení KR, které bylo již v den vyhlášení doplňujících voleb předsedkyní KR, K.Janků, zasláno
elektronickou poštou členům GPKR.

8. Vyhlášení voleb do KR Švehlova
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Z důvodu konce funkčního období kolejní rady na Švehlově koleji zařadilo Grémium do svého
programu bod o vyhlášení voleb. Poté GPKR jednomyslně schválilo usnesení:

Grémium předsedů kolejních rad Kolejí a menz Univerzity Karlovy
USNESENÍ
Grémium předsedů kolejních rad vyhlašuje
volby
do kolejní rady koleje Švehlova
na základě čl. 7 odst. 1, 3 a 4 Volebního řadu pro volbu členů kolejních rad vysokoškolských
kolejí Univerzity Karlovy (dále jen „volební řád) a současně na základě čl. 7 odst. 8 volebního
řádu určuje jejich náležitosti podle čl. 9 odst. 3 volebního řádu.
Volby se uskuteční ve čtvrtek 3.5.2018 od 17.00 hodin do 21.00 hodin a v pátek 4.5.2018 od
17.00 hodin do 21.00 hodin v přízemí, u hlavního schodiště.
Právo být volen má ten, kdo je studentem vysoké školy, je ubytován v koleji Švehlova a odevzdá přihlášku nejpozději do pondělí 30.4.2018, a to osobně kterémukoliv ze členů volební
komise nebo ji nechá na vrátnici. Přihláška musí mít papírovou podobu a obsahovat jméno a
příjmení kandidáta, číslo pokoje, studovanou vysokou školu a obor, e-mailovou adresu a
vlastnoruční podpis. Spolu s přihláškou může kandidát odevzdat svůj volební program na papíru o maximálním formátu A3, který bude vyvěšen spolu s kandidátní listinou.
Grémium jmenuje volební komisi ve složení: Horáková Tereza, Rys Jan, Vodehnal Onřej.
Počet členů volené kolejní rady se stanovuje na pět.

Konání dalšího termínu řádného zasedání Grémia bylo dohodnuto na 24.5.2018 v 17 hodin.
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