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Schůzka Kolejní rady Budeč 

11. 3. 2013 

Zasedání Kolejní rady Budeč se uskutečnilo dne 11. 3. 2013 od 21:25 hod. v zasedací místnosti kolejní 
rady. 

Přítomní členové KR Budeč:  Jan Švadlenka (předseda), Růžena Fantová (místopředsedkyně), 
Tomáš Ječmen, Aleš Petelák, Martin Plaček 

Hosté: Hana Illichová, Jan Kaleta, Tomáš Vymlátil, Samuel Pažický, Martin 
Petružálek (odešel dřív), Martina Holubová (na chvíli) 

Program: 

1) Shrnutí nákupu vybavení posilovny a tělocvičny 

2) Pravidla posilovny 

3) Revize dlouhodobých rezervací tělocvičny 

4) Jarní párty v tělocvičně 

5) Pravomoci kolejní rady 

6) Různé 

Průběh zasedání: 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

1) Shrnutí nákupu vybavení posilovny a tělocvičny: 

T. Ječmen informoval, že posilovací lavice byla objednána a faktura byla předána vedení KaM 

k proplacení prostřednictvím paní Pecháčkové, ubytovatelky koleje. Jakmile dorazí peníze na účet 

obchodníka, bude vybavení dopraveno na kolej a umístěno v místnosti č. 10 (vedle ubytovací kan-

celáře), která se změní v posilovnu. T. Ječmen očekává dodání vybavení do konce týdne 

a od následujícího týdne by mohl započít testovací provoz posilovny. Časem lze očekávat pořízení 

dalšího nářadí, bude ale záležet na tom, jak bude posilovna využívána. 

A. Petelák sdělil, že jsou také již zakoupeny branky na florbal, ale do tělocvičny je zatím nepřesu-

nul, protože by se kolejní rada měla nejdříve dohodnout na jejich umístění. Poukázal na to, že by 

neměly být volně přístupné každému návštěvníku tělocvičny. Zvláště během párty v tělocvičně by 

mohly být poničeny jejími rozjařenými účastníky. Při následné diskuzi bylo navrženo umístit 

branky k vysavači, případně do kumbálu pod schodištěm v tělocvičně. Kolejní rada se nakonec 

rozhodla pro kumbál s tím, že pořídí visací zámek a klíč bude ve vrátnici viset odděleně od klíčů 

od tělocvičny. 

M. Plaček poté popsal problém s uchycením nově pořízené sítě na badminton. Síť měří na 6,1 m, 

avšak tělocvična měří na šířku 9 m. Uchycovací lanka sítě je tak nutné nastavit dalšími lanky. Dále 

je potřeba zajistit uchycení na stěny. M. Plaček a A. Petelák se uvolili, že spolu konkrétní detaily ře-

šení prodiskutují a realizují. 

2) Pravidla posilovny: 

Kolejní rada debatovala o návrhu pravidel posilovny, který sepsal T. Ječmen. Na jeho textu se 

shodla, ale konečnou podobu schválí paní Benáková, vedoucí Koleje Budeč. Sporným bodem by 
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mohla být větší administrativní zátěž pro vrátné. J. Švadlenka proto návrh pravidel používání po-

silovny zašle paní Benákové a požádá ji o vyjádření. 

Hlasování o pravidlech posilovny (usnesení č. 3/2013): 5-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

3) Revize dlouhodobých rezervací tělocvičny: 

Jelikož kolejní rada zaznamenala stížnosti, že je tělocvična ve večerních hodinách obsazena dlou-

hodobými rezervacemi, rozhodla se prověřit, zda ji skutečně využívají především studenti ubyto-

vaní v Koleji Budeč1. Obeslala proto ty osoby s dlouhodobými rezervacemi, které nemají uzavře-

nou smlouvu o pronájmu s KaM. Na základě jejich odpovědí se kolejní rada rozhodla rezervace 

ponechat ve stávajícím stavu s jedinou výjimkou – dlouhodobou rezervaci si v únoru zrušila 

V. Kočerová. T. Ječmen proto vyhotoví aktuální přehled rezervací a vyznačí v něm také, které re-

zervace patří ke smlouvám o pronájmu, a do nichž tedy kolejní rada nemůže zasahovat. 

Padl též dotaz, jaká je vlastně cena pronájmu tělocvičny. R. Fantová odpověděla, že se na to již 

ptala paní Pecháčkové, ubytovatelky Koleje Budeč, a dozvěděla se, že vedení koleje tuto cenu ne-

zná, neboť smlouvy o pronájmu uzavírá ředitelství KaM. J. Švadlenka přislíbil, že se tedy cenu po-

kusí zjistit od ředitelství. 

4) Jarní párty v tělocvičně: 

Kolejní rada začala plánovat další párty v tělocvičně, která se uskuteční v úterý 26. či ve středu 

27. března. Nyní kolejní rada osloví kapelu a zjistí, kdy má čas. Program párty začne připravovat 

v nejbližší době. 

5) Pravomoci kolejní rady: 

J. Švadlenka vysvětlil, že jsou pan ředitel KaM i J. Šimek, předseda Rady KaM, ochotni diskutovat 

o rozšíření pravomocí kolejní rady. Pan ředitel dokonce připustil, že by kolejní rada vybavená sil-

nějšími pravomocemi, z nichž by plynuly větší povinnosti, mohla získat částečný úvazek u KaM. Je 

nicméně nutné předložit smysluplné požadavky. J. Švadlenka poukázal na to, že je v současnosti 

kolejní rada spíše poradním orgánem, a tudíž by rozšíření pravomocí přivítal. Vyzval proto kolejní 

radu k návrhům, jak by si rozšíření pravomocí představovala. 

Následná diskuze se vedla především o tom, zda je opravdu nutné pravomoci kolejní rady rozšiřo-

vat. Zazněl názor, že by na větší povinnosti stejně nikdo neměl čas, a tudíž by bylo ještě obtížnější 

kolejní radu obsadit. Objevil se však také názor, že nelze soudit podle specifického prostředí Ko-

leje Budeč, z nějž plyne složení i náplň činnosti kolejní rady. Ve větších kolejích s větší anonymitou 

už kolejní rady nemusejí být složeny pouze z přátel a větší či přesněji definované pravomoci spo-

jené s finančním ohodnocením by těmto kolejním radám mohly pomoci. 

J. Švadlenka poděkoval za názory a zdůraznil, že se jedná teprve o počátek diskuze o pravomocích 

kolejní rady. KaM mají nyní jiné priority (např. nový systém žádostí o ubytování, který nahradí 

stávající podobu systému REHOS, viz Různé, bod d), a pravomocím kolejních rad se tedy budou 

věnovat někdy v průběhu roku 2013. 

6) Různé: 

a) KR pochválila H. Illichovou za jarní výzdobu nástěnky. 

                                                 
1
 Viz odst. 5 bod d) zápisu ze zasedání kolejní rady dne 30. 1. 2013. 
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b) S. Pažický a T. Vymlátil vznesli námitku proti bezhotovostním platbám za tělocvičnu, které 

navrhuje kolejní rada2. Poukázali na to, že se jejich skupina schází pokaždé v jiném složení, 

a pokud by dlouhodobá rezervace byla zapsána pouze na jednoho člověka, který by poté musel 

být fyzicky přítomen a jemuž by se platby za tělocvičnu strhávaly z kolejného, bylo by to pro ně 

organizačně velmi náročné. Navíc se jim někdy nepodaří sejít se v dostatečném počtu, tělo-

cvičnu tedy nevyužijí a nechce se jim za ni platit. 

A. Petelák odpověděl, že chce toto opatření kolejní rada zavést právě proto, aby omezila situ-

ace, kdy je tělocvična rezervována, ale nikdo v ní není. K těm nyní dochází velmi často. Systém 

rezervací tělocvičny by též mohl být nastaven tak, aby ten, kdo má tělocvičnu rezervovánu, 

nemusel být při zapůjčení klíče přítomen, pouze by se mu připočetla příslušná částka 

ke kolejnému. Ostatní členové skupiny se na něho poté mohou složit, jako se nyní skládají 

při hotovostních platbách za tělocvičnu ve vrátnici. 

V další diskuzi se také kolejní rada rozhodla připojit k pravidlům používání tělocvičny termín, 

kdy lze nejpozději zrušit rezervaci (např. den předem), a sankci pro ty, kteří si rezervaci opa-

kovaně nezruší a tělocvičnu nevyužijí (např. zrušení přístupu do tělocvičny či neumožnění dal-

ších rezervací). 

c) Kolejní rada dále diskutovala o záležitostech, které by bylo třeba přednést paní Benákové, ve-

doucí koleje: 

� zeptat se, kdy bude dokončena oprava toalet ve 3. patře, 

� požádat o revizi kuchyněk (např. ve 3. patře se nadouvá kuchyňská linka), 

� požádat o revizi vybavení pater (někde např. chybějí smetáky), 

� navrhnout, aby byl pouze jeden sešit na záznam došlé pošty, 

� požádat o opětovné zavěšení hodin do vstupních prostor, 

� požádat o výměnu šňůr v kóji v sušárně a o pořízení dalších sušáků. 

d) J. Švadlenka informoval o novém systému žádostí o ubytování, který nahradí stávající systém 

REHOS a který KaM zavedou již od příštího akademického roku. Systém REHOS zůstane pouze 

pro žadatele, jejichž zvýhodnění požaduje univerzita (se ZTP, doktorandy, prváky, apod.) 

a bude pro něj vyčleněna menší kapacita. Zbylá se bude rozdělovat v novém systému. Ten byl 

vypracován „řešitelskou komisí“ ve složení Ing. Macoun (ředitel KaM), Ing. Prajer, Ph. D. (ve-

doucí provozního úseku KaM), Bc. Šimek, MSc. (předseda Rady KaM) a MUDr. Velkoborský 

(člen Rady KaM) a měl by zajistit větší obsazenost za situace, kdy dospívají populačně slabší 

ročníky a zejména některé větší koleje zůstávají poloprázdné (což má vliv na celkovou bilanci 

hospodaření KaM, z níž se vypočítává i kolejné). 

Nový systém se bude vyznačovat následujícími atributy: 

� žádná složitá hodnotící kritéria, která nemusejí být spravedlivá a nemusejí být 

vyhodnocena správně, 

� přímý prodej volné kapacity (tj. pokud zájemce zjistí, že je v požadované koleji volné 

místo, kliknutím si vytvoří rezervaci; to bude možné jak v průběhu akademického roku, 

tak u rezervací na další akademický rok, které budou umožněny od určitého data), 
                                                 
2
 Viz odst. 2 zápisu ze zasedání kolejní rady dne 30. 1. 2013. 
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� tudíž lepší přehled pro KaM, jaká kapacita ještě zůstává neobsazena, a pro studenty zru-

šení nedůstojných front před ubytovacími kancelářemi, 

� možnost prodloužit si ubytování na další akademický rok jednoduchým kliknutím, 

� možnost uzavřít smlouvu o ubytování na 2 – 5 let, 

� uzavírání smlouvy o ubytování pouze do září, 

� výpovědní lhůta 2 měsíce a vysoké sankce za ukončení ubytování před uplynutím této 

lhůty. 

Ředitelství KaM nyní připravuje nové znění Smlouvy o ubytování a Zásad ubytování, které 

Rada schválí při svém zasedání 20. března 2013, popřípadě krátce poté. 

Zapsal: J. Švadlenka 


