
GPKR –   zasedání     03  . 06. 2020      

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

(KR Šafránkův pavilon)

Hosté: Jiří Macoun (ředitel Kolejí a menz), Damian Walozsek (místpředseda KR 

17. listopadu)

Zapsal: Martin Mareš

Místo konání: On-line přes Skype

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

schválen. 

1. Úsporná opatření v souvislosti s koronavirem

Ke KR se dostala informace, že by se měly zavírat některé koleje. JM informoval, že probíhá 

úplně běžné zavírání kolejí na léto (pouze kvůli koronaviru je o měsíc dříve). Kolej Otava se 

uzavírá každý rok, kolej Komenského letos poprvé (kolej je určena hlavně pro studenty 

Erasmu).

JM dále informuje, že kovidová opatření stála KaM cca 44 milionů na ztrátách. Z toho důvodu

jsou zaměstnanci KaMu bez prémií. Kolejné by se na příští rok měnit nemělo.

Podle KR Hvězda má dojít k zavírání prostřední vrátnice na Hvězdě. JM říká, že je to zatím 

pouze návrh a samotná opatření bude schvalovat vedení univerzity. Proběhla domluva, že se 

KR Hvězda sejde s JM, aby situaci společně projednali.

KaM dlouhodobě preferuje bezobslužné vrátnice. Grémium tento návrh nepodporuje, 

protože vrátnice je pro studenty hlavní místo, kde mají kontakt s kolejí. JM upřesňuje, že 

toto je hodně vzdálená budoucnost, protože se nejprve musí splnit požární předpisy (změnit 

klíče a instalovat hlásiče ve všech prostorách kolejí).

2. Stavba u koleje 17. listopadu

Ke konci července by měla proběhnout kolaudace. V průběhu měsíce srpna by měl probíhat 

zkušební provoz v menze (od září je potřeba udělat normální provoz). Bude záležet, jak se 

bude dále vyvíjet epidemiologická situace.



3. Stravovací útvar

Výdejní doba v některých provozovnách se bude muset upravit. Provoz menzy Spor je 

ztrátový z důvodu velké plochy. Ve Studenském klubu Celetná se budou také hledat úsporná 

opatření. KaM se bude snažit posílit vlastní výrobu (třeba výrobou vlastních baget).

4. Situace v Plzni

V tuto chvíli tam plánována žádná velká akce. Tehdejší zrušení koleje souviselo s myšlenkou 

LF opustit budovu a to by pro KaM bylo nevýhodné. Šafránkova menza je ztrátová, a 

navštěvuje jí málo studentů, takže se nebude moci dlouhodobě držet.

5. Nová KR Švehlovka

Do roku 2027 musí být provedena rekonstrukce, zatím ale ani není určeno, kdy se začne. 

Aktuálně je problém s penězi, v roce 2021 rekonstrukce pravděpodobně zahájena nebude.

6. Penále správcům systému REHOS

Padla otázka, zda je možné požadovat po firmě spravující REHOS nějaké penále za špatnou 

funkčnost. Grémium je dlouhodobě nespokojeno, jak systém funguje. Podle debaty tento 

postoj sdílí i vedení KaMu. Bohužel vzniklou situaci vyřeší efektivně až nákup nového 

systému.

7. Zámluvy pokojů

Grémium se dotázalo, jak probíhají přípravy zámluv konkrétních pokojů. Bylo dohodnuto, že 

hromadný informační e-mail bude vytvořen ve spolupráci s Mgr. Hurdovou.

Další zasedání GPRK je naplánováno v novém akademickém roce.


