Zasedání Grémia PKR, 24.5.2018

GRÉMIUM PŘEDSEDŮ KOLEJNÍCH RAD

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
Datum a čas konání: 24.5.2018, 17 hod
Místo konání:

Studentský klub Celetná (Celetná 20, Praha 1)

Přítomní členové:

Matěj Lieskovský (ML,17.listopadu), Barbora Kánská (BK,Budeč), Žaneta Horská
(ZH, Švehlova)

Hosté:

Mgr. Miroslava Hurdová (MH, vedoucí Útvaru ubytovacích služeb), Marek
Lukáš (LM, vedoucí Útvaru stravovacích služeb), Ing. Jiří Macoun (JM, ředitel
Kolejí a menz), Viktor Němeček (VN, místopředseda KR 17.Listopadu), Pavel
Sojka (PS, KR Švehlova, Alena Plevová (AP, KR Švehlova, zapisovatel), Tomáš
Ryza (TR, místopředseda Rady KaM), J. Kukla (JK, sekretariát)

Program zasedání:

1) Přebírání pošty na kolejích
2) Instalace kamer na koleji 17.listopadu
3) Videohovory – účast na zasedáních
4) Různé

Zapisovatel:

Alena Plevová

Průběh zasedání:
Zasedání bylo zahájeno v 17:01.
ML byl pověřen vedením zasedání. Předložil návrh programu zasedání. Program byl schválen.

1. Přebírání pošty na kolejích
ML uvedl problémy, jež vyvstaly na kolejích v souvislosti s uvedením GDPR v platnost –
přebírání pošty, zámluvy praček, posilovny a celkového snížení komfortu pro studenty. JM
uvedl, že zákaz přebírání pošty a balíků vrátnicí nesouvisí s GDPR, tento problém byl pouze
objeven v souvislosti s jeho instalací. Bylo uvedeno několik možných řešení – udělení čísel
studentům, podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely pošty, přebírání
pouze předem nahlášených balíků, možnost striktně vymezit, co smí vrátné přebrat. MH
uvedla, že tato řešení nelze aplikovat, vrátnice všeobecně nesmí poštu přijímat namísto
studentů. V případě, že vrátná poštu převezme, přebírá za ní zodpovědnost, což ředitelství
nechce. Co se týče obyčejné pošty, vrátné budou mít u sebe oznámení a student může na
vrátnici přijít a vrátná mu sdělí, jestli mu něco nedošlo. JM uvádí, že se ředitelství zamyslí nad
možným řešením. Navrhují instalaci schránek, tak aby měl každý student svou, navázanou na
číslo pokoje. Schránky se budou snažit realizovat co největší, tak aby se tam toho co nejvíce
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vešlo, zamykatelné, ideálně na čip a bude-li to možné, ještě letos. KR mohou přednášet své
návrhy na realizaci schránek. ML se dotázal, co se stane s poštovnou na 17.listopadu. JM
uvedl, že bude zrušena.

2. Instalace kamer na koleji 17.listopadu
ML sdělil, že ubytovaným na koleji 17.listopadu bylo sděleno, že se na koleji budou instalovat
kamery u vchodů a východů z koleje. To se ubytovaným nelíbí a obávají se o své soukromí.
JM informoval, že umísťování kamer je v souladu s všemi platnými nařízeními a nedojde tak
k žádnému porušení soukromí. Instalace kamer na těchto místech nevyžaduje souhlas
ubytovaných a není třeba ji schvalovat KR. Kamery zde byly nainstalovány zejména
v souvislosti se stavbou na dané koleji a sloužit budou jak k ochraně ubytovaných, tak
majetku KaM. V okolí se shlukuje sebranka a je třeba situaci řešit a poskytovat případné
záznamy policii. JM vnímá kamery pouze jako prevenci. TR dodal, že v zahraničí jsou koleje
běžně zabezpečené čipem i kamerami u vchodů. JM uvedl, že KaM do budoucna usilují o
úplné zrušení vrátnic, snahou je udělat všechno samoobslužné a kamery tak budou následně
na kolejích žádoucí. Vidí v tom celkové ušetření nákladů. VN dodal, že kvůli platným požárním
předpisům musí na koleji 17.listopadu být stále přítomni tři zaměstnanci a těmito lidmi jsou
momentálně právě vrátní, takže to vidí do budoucna jako problematické. JM souhlasí,
nicméně do budoucna chce tento problém řešit technologickými aplikacemi. Rušení vrátnic
není možné realizovat ihned, bude to postupná změna. Pouze na koleji Hvězda a Větrník se
toto bude realizovat v blízké budoucnosti v souvislosti s rekonstrukcí. JK vznesl dotaz, jak
předělání vrátnic na recepce ovlivní hostelové služby. MH uvedla, že hostely jsou již víceméně
zrušeny všude, slouží pouze k doplnění volné kapacity během léta. KaM však eviduje velký
nárůst žádostí o ubytování ze strany studentů i ze strany Univerzity a v budoucnu chce
uvolňovat kapacity primárně pro ně. Na koleji Švehlova letní hostel letos ještě v létě bude,
ale v jiném nastavení než v předchozích letech, výhledově však bude zrušen či realizován
v mnohem menším rozsahu. JM vidí celkový problém s kamerami především v komunikaci
mezi KR a vedením a nedostatečném informování o jejich funkci a instalaci, věří však, že je
dostatek času si vše vyjasnit (rozmístění, záznam apod.) a najít řešení vyhovující všem
stranám. MH prověří komunikaci vedoucí koleje 17. listopadu s kolejní radou.

3. Videohovory – účast na zasedáních
GPKR by rádo zjednodušilo možnost účastnit se zasedání KR a GPKR. Chtělo by umožnit,
zejména členům kolejích rad ze vzdálenějších oblastí, účastnit se distančně (pomocí
videohovoru), mít možnost do zasedání zasahovat a také hlasovat. TR sdělil, že je nutné toto
explicitně uvést v jednacím řádu, aby mohla být takováto účast platná. Dále by bylo třeba
dořešit způsob hlasování v případě anonymního hlasování. Změnu jednacího řádu je třeba
připravit a Grémium ji následně schválí. JM uvedl, že prověří ve spolupráci s UVT, zda-li by
bylo možné videoúčast umožnit v Celetné či by bylo třeba nalézt vhodnější prostory pro
zasedání Grémia v případě, že by byl tento návrh schválen.
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4. Různé
ZH uvedla, že by ráda na koleji Švehlova sepsala kolejní příručku pro nově příchozí a požádala
ostatní členy KR, aby jí zaslali případné podklady z jejich kolejí. ML uvedl, že na koleji
17.listopadu tato příručka „Kuchařka“ již existuje a je k dispozici ke stažení na webových
stránkách koleje.
TR uvedl, že byl schválen nový ceník na příští rok. Novinkou je zrušení padesátiprocentní
slevy na druhé lůžko, jež má za cíl utišit poptávku po volných lůžkách.
JM sdělil, že příští rok by měla začít rekonstrukce. Připraveny jsou tři projekty (Švehlova,
Větrník a Hradec – Na kotli), zatím však ještě nebyl vyhlášen dotační titul.

Zasedání skončilo v 18:45.
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