
GPKR –   zasedání     10. 10. 2019      

Přítomní: Barbora Kánská (Předsedkyně KR Budeč), Martin Mareš (Předseda KR 

Kajetánka), Viktor Němeček (Předseda KR 17. Listopadu)

Hosté: Matúš Maďar (člen KR Kajetánka)

Zapsala: Viktor Němeček

Místo konání: Studenský klub Celetná

Viktor Němeček jako místopředseda grémia předložil program zasedání, který byl 

jednohlasně schválen. 

1. Volby na koleji Hvězda

První bod programu zasedání Grémia předsedů kolejních rad (dále jen GPKR) byla diskuse 

o nutnosti rozšíření kolejních rad. Došlo se k závěru, že jen s třemi kolejními radami je možné

narazit na problémy ve funkčnosti GPKR. Proto se členové GPKR domluvili, že osloví studenty

z ostatních kolejí, aby se jim dalo na známost, co být v KR obnáší a jaké to má výhody. Na 

základě tohto průzkumu má GPKR několik tipů, kde se budou v blízké budoucnosti vyhlašovat

volby. S tím souviselo vyhlášení voleb na koleji Hvězda.

Usnesení 2/2019: 

Grémium předsedů kolejních rad vyhlašuje 

volby

do kolejní rady koleje Hvězda

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 v úterý 5.11.2019 od 17.00 hodin do 21.00 hodin a ve středu 6.11.2019

od 17.00 hodin do 21.00 hodin na vrátnici 1.bloku.

Právo být volen má ten, kdo je studentem vysoké školy, je ubytován na koleji Hvězda a

odevzdá přihlášku nejpozději do soboty 2.11.2019, a to emailem na emailovou adresu kr-

hvezda@cuni.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, číslo pokoje,

studovanou vysokou školu a obor. Místo vlastnoručního podpisu se toleruje vzhledem k

formě zaslání přihlášky podpis na konci emailu. Spolu s přihláškou může kandidát zaslat svůj

volební program, který bude vyvěšen spolu s kandidátní lisnou.

Grémium jmenuje volební komisi ve složení: Karolína Janků, Nikola Skladanová, Štefan Tóth.

Počet členů volené kolejní rady se stanovuje na pět.
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Pro: Martin Mareš, Viktor Němeček, Barbora Kánská; Proti: -; Zdžel se: -

Usnesení bylo jedohlasně schváleno.

2. Volba předsedy a místopředsedy GPKR

Druhým bodem programu zasedání GPKR byla volba orgánu grémia. Předchozí předsedkyni 

skončil mandát, tak bylo potřeba zvolit novou předsedkyni.

Uznesenie 3/2019:  GPKR navrhuje za nového předsedu GPKR Martina Mareše.

Proběhla tajná volba. Komise: Viktor Němeček, Barbora Kánská, Martin Mareš

Usnesení bylo jedohlasně schváleno.

Uznesenie 4/2019: GPKR navrhuje za nového místopředsedu GPKR Viktora Němečka.

Proběhla tajná volba. Komise: Viktor Němeček, Barbora Kánská, Martin Mareš

Usnesení bylo jedohlasně schváleno.

3. Informování o změnách ceníku

Na posledním bodě zasedání se projednávala neinformovanost o změnách ceníku. Některým 

ubytovaným se stalo, že se dozvěděli novou cenu ubytování až v den svého nástupu na kolej.

Kolejní rady řešily stížnosti hlavně abosolventů, kteří museli z ničeho nic hledat jiné 

ubytování, protože došlo k výraznému zvýšení ceny jejich ubytování.

Uznesenie 5/2019: GPKR požaduje, aby byli všichni ubytování studenti, studenti s rezervací a

ubytovací kanceláře informováni pomocí elektronické pošty o změnách ceníku alespoň dva 

měsíce před začátkem jejich účinnosti.

Pro: Barbora Kánská, Martin Mareš, Viktor Němeček; Proti: -; Zdžel se: -

Usnesení bylo jedohlasně schváleno.

Další zasedání GPRK je naplánováno na 17.10.2019.


