
GPKR –   zasedání     17. 10. 2019      

Přítomní: Barbora Kánská (KR Budeč), Martin Mareš (KR Kajetánka), Viktor Němeček

(KR 17. Listopadu), Martin Polívka (KR Šafránkův pavilon)

Hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel Kolejí a menz), Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí 

útvaru ubytovacích služeb), Tomáš Ryza (člen Rady KaM), Vít Jurásek (člen 

Rady KaM)

Zapsal: Viktor Němeček

Místo konání: Studenský klub Celetná

Martin Mareš jako předseda grémia předložil program zasedání, který byl jednohlasně 

schválen. 

1. Volby do KR Jížní město

Koleje Otava a Vltava a mají společnou kolejní radu Jižní město, kde je zájem vytvořit novou 

KR, proto GPKR hlasovalo o následujícím usnesení:

Usnesení 6/2019: 

Grémium předsedů kolejních rad vyhlašuje 

volby

do kolejní rady Jižní město 

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 5.11.2019 od 16:00 do 20:00 a 6.11.2019 od 16:00 do 20:00 u vrátnice

na koleji Otava.

Právo být volen má ten, kdo je studentem vysoké školy, je ubytován na koleji Otava nebo

Vltava a odevzdá přihlášku nejpozději do soboty 2.11.2019, a to emailem na emailovou

adresu krotava@googlegroups.com  do 3. 11. 2019. 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. Po zaslání přihlášky bude potřeba přihlášku po domluvě s předsedou volební komise

podepsat do 4. 11. 2019.

Grémium jmenuje volební komisi ve složení: Ivo Kalabis, Jakub Lang a Alena Škárová

Počet členů volené kolejní rady se stanovuje na tři.

mailto:krotava@googlegroups.com


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

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

2. Rezervace na kolejích KaM

Pan ředitel a Mgr. Hurdová nám pověděli svou vizi, jak by se dalo řešit ubytování v příštím 

roce. Chtěli by provádět zámluvy sami, přičemž by studenti prováděli rezervace pomocí e-

mailové adresy, která by byla speciálně vytvořena pro každou kolej.

Tam by si studenti určili, s kým chtějí bydlet, a následně by jim bylo odpovězeno, pokud by 

jejich požadavku nešlo vyhovět. Martin Mareš k tomu říká, že by považoval centralizaci na 

jedno místo za lepší řešení, ale je potřeba přesně určit možnosti, které by studenti v rámci 

zámluv měli. Pan ředitel na to říká, že je zatím hodně času se domluvit, takže to můžeme 

podrobně probrat.

Barbora Kánská přídává, že jejich kolej je malá a značně specifická, takže si to tímhle 

spůsobem přes e-mail řeší už několik let. Mgr. Hurdová na to reaguje, že KR Budeč je 

specifická a že si to tam mohou dělat po svém.

Pan ředitel řekl, že by ale obecně preferoval, aby všechny koleje použivaly stejný klíč – tj. aby

se nelišily zámluvy pokojů na koleji s kolejní radou nebo bez kolejní rady, aby bylo stěhování 

na koleje pro studenty jednodušší.

Martin Mareš následně ukázal panu řediteli a Mgr. Hurdové systém, který mají kolejní rady 

aktuálně vyvinutý od Lukáše Březiny a Viktora Němečka <https://github.com/luki215/dorm-

reservation-system>. Tento systém umožňuje většinu věci dělat automaticky, takže by mohl 

zaměstnacům KaMu ušetřit hodně práce. Pan ředitel říkal, že to vypadá dobře, ale záleží na 

Mgr. Hurdové, jestli ho bude chtít využívat. Mgr Hurodová na to odpověděla, že hodně 

záleží, jestli by systém zvládali používat zaměstnanci na ubytovací kanceláři, a že si to ještě 

promyslí.

Martin Mareš ještě navrhuje, aby v případě e-mailu byl vytvořen nějaký formulář, který by 

generoval e-mail s žádostmi za studenty. Tím by se mohla zjednodušit komunikace na obou 

dvou stranách.

Dohodli jsme se, že příště budeme v debatě pokraočovat. 

3. Změny ceníku

Na minulé schůzce grémia se řešila změna ceny ubytování pro absolventy. Proto se ze strany 

grémia objevil požadavek informaovat studenty o změnách ceníku dopředu například e-

mailem. Mgr Hurdová řekla, že předchozí změna se zasílala e-mailem, ale vzhledem k 

prodlevám ze strany tvůrců ubytovacího systému se e-mail se rozeslal nakonec později. 

Zároveň nás informovala, že změna ceníku byla k dispozici i na Facebookové stránce KaMu  

<https://www.facebook.com/kolejeamenzyuniverzitykarlovy/>.

https://github.com/luki215/dorm-reservation-system
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Barbora Kánská řekla, že změna ceníku pro absolventy se ke studentům tentokrát ideálně 

nedostala, takže to při nástupech dělalo studentům nepříjemné překvapení, protože se cena 

zvýšila razantně.

Společně jsme se dohodli, že grémium pomůže propagovat fb stránku KaMu a že příště se e-

mail zkusí zaslat dříve.

4. Plané požární poplachy

Martin Mareš seznámil ostatní členy s planými poplachy na koleji Kajetánka. Často tam 

nějaký student při vaření spustí detektor kouře. Problém je, že požární poplach většina 

studentů po určitě době začně ignorovat, takže i za požárního poplachu zůstavají na 

pokojích. Proto by jejich kolejní rada byla ráda, kdyby systém šlo nějak přenastavit, aby 

vrátná mohla do třeba do rozhlasu oznámit, jestli skutečně hoří.

Mgr. Hurdová vysvětlila, že i aktivace požárního poplachů kvůli spálení jídla není ve 

skutečnosti planý požární poplach. Řekla nám, že zkusí situaci prověřit s výrobcem požárního

systému.

5. Zmenšení kolejenky

Martin Mareš předložil usnesení z KR Kajetánka, kde se shodli, že by chtěli menší kolejenku, 

která by odpovídala rozměru platební karty. Viktor Němeček s požadavkem souhlasí a 

dodává, že mu rozměr kolejenky komplikoval výběr peněženky. Mgr. Hurdová odpověděla, 

že  tento požadavek už jednou na grémiu padl, ale skončil na nedodání návrhu na novou 

kolejenku. 

Tomáš Ryza ještě podotkl, že by bylo nejlepší nahradit kolejenku průkazkou studenta. Tomu 

bohužel brání, že na všech kolejích není v tuto chvíli přístup na kartu, takže kolejenka je 

jediná cesta, jak ověřit příslušnost ke koleji.

Společně jsme se dohodli, že se kolejenka změnší na rozeměry platební karty od dalšího 

roku.

6. Návrh na jmenování nových členů Rady KaM za GPKR

Tomáši Ryzovi a Vítu Jůráskovi končí mandát v Radě KaM, protože Rada má mandát do konce

prosince 2019. Grémiu je s jejich prací spokojeno, proto padne otázka, jestli chtějí 

pokračovat. Tomáš Ryza odpovídá, že by rád pokračoval v dalším období a Vítek Jurásek 

odpovídá stejně.

Usnesení 6/2019: Grémium předsedů kolejních rad navrhuje rektorovi Univerzity Karlovy 

jmenovat Mgr. Tomáše Ryzu a Víta Juráska do rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy.



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

Usnesení bylo jednohlasně schváleno.

Další zasedání GPRK je naplánováno na 27.11.2019.


