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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  11. 05. 2017; 15:00 – 17:00 

Místo konání:  Šmeralova 12, Olomouc, zasedací místnost vedení SKM UP 

 

Přítomni:        KR: Michal Kerestúri, Terezka Šustková, Jakub Khor, Vilém Riedel, 

Veronika Gryčová, Barbora Kopřivová, Andrea Kopečná  

 

  SKM:   Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková,  

Ing. Radek Koněvalík, Ing. Petr Jasný 

 

 

Omluveni: KR:  Jakub Trávník, Michael Chrobok, Vladimír Ďurana, Tomáš Buryšek 

 

  

 

Program:  

1. Otevření jednání 

2. Připomínky za jednotlivé koleje 

3. Seznam úspěšně realizovaných požadavků Kolejní rady UP v letech 2012 - 2017 

4. Různé 

5. Ukončení jednání 

 

1. Otevření jednání 

Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP a vedení SKM UP a otevřel 

jednání.  
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2. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej 17. listopadu 

 

Kolej Bedřicha Václavka A 

a) Prosba o kontrolu technického zabezpečení zábradlí na balkonech koleje. V 10. patře 

bloku A jsou uvolněny spoje ke zdi. 

 

Kolej Bedřicha Václavka C 

 

Kolej E. Rošického 

a) Dotaz na fungování a funkčnost veřejného osvětlení v okolí koleje ER. V průběhu noci se 

některá světla samy vypínají a zapínají. 

Ing. Koněvalík požádal o konkretizaci osvětlení a problému. Bude dotazovat TSMO. 

 

Kolej Generála Svobody A 

a) Dotaz na úpravu technického zabezpečení hudební místnosti koleje. Zejména s ohledem 

na protihlukový povrch zdí. 

Ing. Suchánek, Ing. Koněvalík přislíbili, že se otázkou budou zabývat a poradí se s technikem, 

revidujícím piana ve správě SKM UP. 

b) POSILOVNA. Dotaz na časový harmonogram úprav posilovny Envelopa. 

Zaměstnanci SKM UP sdělili, že k úpravám, renovaci a dovybavení dojde v průběhu léta 2017. 

Správce posilovny již byl konzultován. 

 

Kolej Generála Svobody B 

 

Kolej Chválkovice 

 

Kolej J. L. Fischera A 

 

Kolej J. L. Fischera B 

 

Kolej Neředín I 

a) POSILOVNA. Dotaz na možnou výměnu podlahové krytiny v prostorách posilovny 

Neředín. 
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Ing. Suchánek s Ing. Koněvalíkem potvrdili, že k výměně krytiny (koberec) za vhodnější typ 

(gumová krytina) dojde v průběhu léta 2017. 

 

Kolej Neředín II 

 

Kolej Neředín III 

a) Zástupce koleje pochválil managerské schopnosti vedení kolejí Neředín. V průběhu roku 

jsou konstantně dodržovány frekvence úklidu, jeho kvalita i rozsah. Také nejsou žádné 

výhrady ke službám údržby či recepce.  

 

EN programy 

a) Předseda Kolejní rady UP, Michal Kerestúri, informoval o množících se požadavcích 

budoucích studentů Erasmu na UP na ceny ubytování a možnosti realizace rezervace a 

možných příjezdů. Kolejní rada UP již dlouhodobě poukazuje na absenci anglického 

ceníku ubytování a jednoduchý informační přehled pro budoucí studenty Erasmu. 

Vzhledem k množícím se dotazům, Kolejní rada UP zas jednou supluje práci SKM UP a 

na svých stránkách zveřejnila jak krátký informační přehled, tak přehled cen pro tyto 

budoucí klienty. Odkaz zde: http://kolejniradaup.wixsite.com/erasmus/price. 

 

Kolej Šmeralova 

a) Ing. Koněvalík se zajímal o teplotu vody ve sprchách. 

Zástupkyně koleje sdělila, že situace je lepší, ale k občasným kolísáním teplot ve sprchách dochází 

pořád. 

 

3. Seznam úspěšně realizovaných požadavků Kolejní rady UP v letech 2012 - 2017 

V průběhu let 2012 – 2017 Kolejní rada kontinuálně pracovala na zlepšování a 

zkvalitňování životních podmínek klientů ubytovaných na kolejích Univerzity. Uvádíme 

zde stručný přehled realizovaných požadavků vedoucích ke zvyšování standardu 

ubytování a s tím souvisejících služeb kolejí UP: 

 postupné zasíťování kolejí WiFi sítí,  

 zabezpečení vytvoření úklidových standardů pro pracovníky úklidu SKM UP,  

 pravidelná modernizace společných prostor (nové televize, doplnění zařízení 

posilovny, zřízení a vybavení nové posilovny v Neředíně, zlidštění vybavení 

http://kolejniradaup.wixsite.com/erasmus/price
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kolejních studoven, výměny a modernizace lednic, zařízení společných kuchyněk, 

sociálních zařízení...), 

 modernizace Domovního řádu SKM UP ve prospěch ubytovaných studentů, 

 zabezpečení tiskárny a kopírky (SafeQ) v prostorách Envelopy (kolej B. 

Václavka),  

 zabezpečení pravidelné údržby okolních prostor kolejí (zejména zimní i o 

víkendu), 

 technické zabezpečení kolejí (pokojů) proti vloupání,  

 modernizace tenisového hřiště u koleje gen. Svobody,  

 zabezpečení piana do hudební místnosti v Neředíně,  

 pravidelná komunikace SKM UP s Technickými službami města Olomouce, 

PČR, MPOL a DPMO s cílem zabezpečit lepší širší zázemí služeb města pro 

studenty ubytované na kolejích, 

 spolupráce s SKM UP na DOD Univerzity,  

 zabezpečení pravidelných akcí pořádaných vždy na začátku semestru pro 

studenty Erasmu (CzechItOut), 

 zabezpečení stojanů na kola do koláren kolejí,  

 zabezpečení možnosti nástupu ubytování o víkendu týden před oficiálním 

nástupem studentům LF a FZV (dřívější začátek semestru),  

 výměna poskytovatele služby nápojových automatů na kolejích za kvalitnější a 

levnější,  

 rozběhnutí projektu Revitalizace okolí koleje Chválkovice,  

 aktivní a dynamický obsah webových stránek Kolejní rady UP s cílem co možná 

nejvíce přiblížit všechny důležité informace klientům, 

 Velký průzkum spokojensti klientů na kolejích UP 2016 (historicky první evaluace 

kolejí UP), 

 a mnoho dalšího. 

 

4. Různé 

a) Revize Domovního řádu VŠ koleje UP – povolené elektrické spotřebiče 

Na základě Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 28. 

04. 2017 proběhne v SKM UP odborná diskuse ohledně možnosti zařadit navržené 

elektrické spotřebiče mezi povolené elektrické spotřebiče. Ing. Suchánek garantoval, že 
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k závěru by se měla SKM UP dopracovat do konce semestru 2016/2017.  Kolejní rada UP 

prosí o objektivní odůvodnění v případě zamítnutí povolení některých elektrospotřebičů.  

b) Posilovny SKM UP 

V průběhu léta 2017 dojde k výměně podlahové krytiny v posilovně Neředín; také dojde 

k renovaci a rozšíření prostor s doplněním vybavení posilovny Envelopa. 

Kolejní rada UP zabezpečí obsazení funkcí správců posiloven z řad ubytovaných 

studentů UP i na příští akademický rok 2017/2018. 

c) Vyjádření k ekonomické ztrátě menz UP 

Předseda Kolejní rady UP se dotázal, v jaké ztrátě skončily menzy UP ve správě SKM UP 

v posledním účetním období. Dle sdělení Ing. Suchánka se ztráta menz bez nákladů na 

management menz pohybuje na úrovni ca 2,5 mil. Kč. Dle vyjádření Ing. Suchánka je 

potěšující, že ztráta mírně klesá. Předseda Kolejní rady UP vyjádřil svůj postoj k této věci 

v tom smyslu, že provozování podniku, který generuje ztrátu, je špatné a nemělo by 

k tomu docházet. Zejména s ohledem na fakt, že celou ztrátu menzy platí všichni 

ubytovaní klienti SKM UP, a to i v případě, že menzy nenavštěvují.  

d) Požadavek na možnost ubytování o víkendu při nástupu 2017/2018 

Kolejní rada UP se s SKM UP domluvila na tom, že studenti LF a FZV se mohou na 

koleje v akademickém roce 2017/2018 ubytovat i v průběhu víkendu 9. – 10. 09. 2017. 

Podmínkou je, že to musí být po předchozí elektronické domluvě s vedoucí ubytování 

příslušného úseku. Mimo tento termín se lze ubytovat ve standardní pracovní době 

(tedy i v pátek 8.9.2017). Pro ostatní studenty SKM UP nabízí v souladu 

s harmonogramem akademického roku 2017/2018 možnost ubytování v neděli před 

začátkem výuky. 

Kontakty na jednotlivé vedoucí jsou zde: 

pro koleje Neředín, E. Rošického:  

vedoucí Jana Šimková: jana.simkova@upol.cz 

pro koleje 17. listopadu, Šmeralova, B. Václavka:  

vedoucí Božena Vondráková: bozena.vondrakova@upol.cz 

pro koleje Chválkovice, Gen. Svobody, J. L. Fischera:  

vedoucí Olga Zichová: olga.zichova@upol.cz 

 

Prosíme, do mailu uveďte své jméno, kolej, a požadované datum nástupu. Podmínkou 

možnosti nastěhování se je potvrzující mail od vedoucí dané koleje! 
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5. Ukončení jednání 

Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval zaměstnancům SKM UP za spolupráci 

a vyjádřil naději, že dojde ke změnám některých principiálních věcí (např. vnímání řízení 

menz atd.). Také sdělil, že i přes některé problémy lze říct, že koleje Univerzity Palackého 

v Olomouci jsou ve srovnání s ostatními kolejemi vysokých škol ČR výrazně 

nadstandardními, včetně servisu nabízeného ubytovaným klientům. Závěrem poděkoval 

všem přítomným za účast a konstruktivní připomínky a v 17:00 ukončil jednání. 

 

Další informace naleznete na  http://kolejniradaup.zaridi.to/. Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná. 

 

Zápis z jednání byl pořízen ve spolupráci s členy vedení SKM UP. 

 

 

 

Zapsal: Michal Kerestúri 

V Olomouci dne 15. května 2017 

 

M I C H A L  K E R E S T Ú R I ,  V . R .  

předseda KR UP v ak. roce 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke zveřejnění: 15. 05. 2017 

http://kolejniradaup.zaridi.to/

