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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  27. 11. 2019 15:30 – 17:45 

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

Přítomni:       KR:  Filoména Ághová, Charlotte Kaňkovská, Katarína  

    Rybárová, Natálie Říhová, Dominik Bilanský, Matěj 

    Cetkovský, Jan Chmil, Dominick Ivan, Jan Kocur,  

    Jakub Revaj, Andrea Kopečná. 
 

   SKM:  Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena  

     Vondráková, Ing. Jiří Malý, Ing. Radek Koněvalík, 

     Ing. Petr Jasný 

 

Hosté:  

Omluveni:  KR:  Lukáš Mada, 

 

Program:  

1. Otevření jednání 

2. Připomínky za jednotlivé koleje 

3. Různé 

4. Nárůst stížností na kvalitu úklidu na kolejích 

5. Zvyšování kolejného 

6. Ukončení jednání 
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1. Otevření jednání 

Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP a zaměstnance SKM UP 

na posledním jednání Kolejní rady UP v kalendářním roce 2019 a otevřel jednání. Informoval 

přítomné, že některé připomínky za jednotlivé koleje byly se zaměstnanci SKM UP projednány 

před jednáním.  

 

2. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej 17. listopadu (Zastupuje Dominik Bilanský) 

a) Zástupce konstatoval, že veškeré sliby z minulého jednání byly dodrženy a 

poděkoval za jejich dodržení 

 

b) Rekonstrukce koleje 17. listopadu 

Dominik Bilanský: Po zveřejnění zápisu z minulého jednání jsem se ocitl pod 

palbou dotazů na rozsah chystané rekonstrukce. Proto bych rád slyšel nějaké 

bližší informace. 

Ing. Suchánek: Rozsah bude skutečně maximální. Nejdříve jsme chtěli vystavět 

jen pár půdních bytů, nicméně jsme se dostali do dotačního titulu Isprofin, který 

nás donutil přemýšlet nad rozsahem, resp. nad jeho zvýšení. Příští rok to budeme 

prezentovat kompletně, nicméně bude se to týkat chodeb, studoven, kuchyněk, 

výmalby, elektroinstalace. Výtahu také. Nicméně rozsáhlým způsobem budeme 

projekt prezentovat příští kalendářní rok. 

Stavební práce bychom rádi stihli o prázdninách, nicméně harmonogram zatím 

nemáme a nemůžeme teď nic slibovat. Nicméně naše snahy budou směřovat na 

to, aby to proběhlo v období prázdnin. 

Ing. Koněvalík: Do konce roku bude ukončena dokumentace a následně budeme 

vědět vše. Oblasti, kterých se rekonstrukce nedotkne jsou sociální zařízení a 

nábytek na pokojích. Máme k tomuto i nějaké vizualizace a můžeme je 

prezentovat. 

 

Kolej Bedřicha Václavka (Zastupuje Katarína Rybárová) 

a) Poděkování za potah na žehlící prkno 

 

b) Pochvala uklízečky z 5. patra bloku A 
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Katarína Rybárová: Toto mohu potvrdit, jak já osobně, tak z několika komentářů, 

které nám přišly. 

 

c) Koše na toalety 

Katarína Rybárová: V rámci požadavků jsme obdrželi požadavek na dodání košů 

na toalety. Nicméně kolegyně jsme odkázali na zápis z minulého jednání. 

 

 

Kolej E. Rošického (Zastupuje Filoména Ághová) 

Kolej Generála Svobody A (Zastupuje Jan Chmil) 

a) Hoteloví hosté 

Jan Chmil: Chtěl bych se dotázat na rušení nočního klidu ze strany hotelových 

hostů. Jak v podvečerních hodinách, tak i po desáté hodině. 

SKM: My máme úkol chránit jedny naše klient před druhými klienty. Při 

takovýchto oznámeních skutečně nemůžeme udělat žádný preventivní krok. 

 

b) Pochvala na uklízečky 

Pochvala z formuláře i přímo od zástupce. 

 

Kolej Generála Svobody B (Zastupuje Dominick Ivan) 

a) Pochvala pro uklízečky na našem bloky 

 

b) Zpráva zástupce koleje ohledně studentů Erasmu 

Dominick Ivan: Jak z mého subjektivního pohledu, tak podle názorů mých 

spolubydlících se situace ohledně rušení nočního klidu výrazně vylepšila. 

Ing. Suchánek: Musel jste nějak osobně intervenovat? 

Dominick Ivan: Nemusel jsem u ničeho zasahovat, nicméně jsem mezi nimi šířil 

osvětu a komunikoval jak s „našimi“ studenty, tak se studenty Erasmu a vypadá 

to, že se vše pomalu ustaluje do nějakých tolerovatelných kolejí.  

 

Kolej Chválkovice (Zastupuje Natálie Říhová) 

a) Poděkování za kultivaci prostoru pro odpady 

b) Světlo k popelnicím 
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Natálie Říhová: Na minulém jednání jsme předeslali, že by bylo vhodné právě 

k popelnicím (viz. Výše) přidat světlo a náš požadavek stále trvá. 

Ing. Koněvalík: Se světlem počítáme. Je to součástí projektu s výměnou 

 elektroinstalace, takže s tím počítáme v dohledné době. Přibližně 14 dnů. 

Natálie Říhová: Dobrá, děkujeme za příslib uskutečnění v dohledné době. 

Osvětlení je v těchto místech opravdu potřeba. 

c) Dřevěná prkénka do kuchyněk 

 

Diskuze nad standardy vybavení kuchyněk 

Natálie Říhová: Dřevěné podložky do kuchyněk nejsou nic životně důležitého, 

pokud budou – bude to fajn. Pokud ne, nic se nestane. 

d) Prodlužovací šňůry k zapůjčení 

Natálie Říhová: Na minulém jednání nám byly přislíbeny prodlužovací šňůry, 

které na recepcích došly.  

Ing. Malý: Tady mám menší rest, na toto jsem zapomněl. Mám je v kanceláři, 

ale ještě jsem je nedodal. Udělám tak nejdříve. 

 

Kolej J. L. Fischera A (Zastupuje Andrea Kopečná) 

a) Erární nádobí 

Andrea Kopečná: Do dotazníků nám přišel požadavek na pořízení nějakého 

erárního vybavení pro kuchyňky. 

SKM: Téma erárního vybavení bychom neradi řešili, resp. neradi bychom 

rozšířili počet erárního vybavení i nádobí. Už jen z důvodu, kolik starostí s tím 

máme. Jinak doporučujeme návštěvu Freeshopu a Udržitelného Palackého. 

 

Kolej J. L. Fischera B (Zastupuje Jakub Revaj) 

 

a) Úklid na 4. patře 

Ing. Malý: (Komentář k fotografiím v příloze) na uvedeném vyobrazení 4. patra 

J. L. Fischera B je žádoucí obměnit skla všech sprch. koutů, protože jejich 

životnost je dovršena. Několik sprchových koutů po domluvě se studenty je takto 

již opraveno. 
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Kolej Neředín I (Zastupuje Lukáš Mada) 

Kolej Neředín II (Zastupuje Charlotte Kaňkovská) 

a) Tlak vody  

Charlotte Kaňkovská: Z debaty s kolegyní, která se přestěhovala ze spodních 

pater do vyšších, mi vyplynulo, že ve vyšších patrech máme výrazně nižší tlak 

vody ve sprše než nahoře. 

 

Kolej Neředín III (Zastupuje Matěj Cetkovský) 

Kolej Šmeralova (Zastupuje Jan Kocur) 

a) Kolísání teploty vody 

Jan Kocur: Problém s kolísáním vody se přesunul z koleje 17. listopadu na naši 

kolej.  

Ing. Koněvalík: Jsme si toho vědomi. Provedli jsme nějaká přenastavení na 

výměníkové stanici. K drobnému kolísání dojde vždycky, ale samozřejmě by 

nemělo docházet k extrémům. Nám se povedlo nasimulovat toto kolísání a teď to 

vyhodnocujeme. Resp. výsledky jsme vyhodnotili a dle nich jsme upravili 

nastavení ve výměníkové stanici. 
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3. Různé 

3.1. Požadavek na gender neutrální toalety a sprchy ve všech objektech SKM. 

Matěj Cetkovský: Dovolím si přímo citovat požadavek, který přišel do našeho 

formuláře. Text jsem nijak nemodifikoval. 

„Dobrý den. Myslím, že by se naše koleje a menzy měly přesunout do moderní 

progresivní doby a zavést genderově neutrální toalety. Myslím, že je velmi 

ofenzivní, pokud genderově neutrální studenti nemohou navštěvovat toalety jen 

pro sebe.“ 

SKM: Pokud toto nedostaneme jako autoritativní rozhodnutí, tak nic takového 

nebudeme zřizovat. 

 

3.2. Průzkum spokojenosti 

 

Debata nad konkrétní podobou průzkumu spokojenosti. 

 

3.3. Lékař v Kampusu Envelopa 

Natálie Říhová: Ráda bych se teď zeptala ne jako místopředsedkyně Kolejní 

rady, ale jako studentka, využívající služeb SKM. Narážím zde na službu 

dorostového lékaře na našich kolejích. Podle mých informací bude paní 

doktorka v ordinaci končit k 19. prosinci a chci se dotázat, zda se již našla nějaká 

náhrada? Přeci jen se jedná o důležitou službu, a to charakterem jejího plnění. 

Ing. Suchánek: Abychom to uvedli na pravou míru, tak my jsme dostali výpověď, 

a sice tři měsíce před koncem roku. Předtím k mému překvapení, nyní k našemu 

zděšení. Téměř všichni předchozí lékaři svou praxi prodávali dalším a nemuseli 

jsme moc nic řešit. Nevěděli jsme, jak je to kritické, když v univerzitním městě, 

které chrlí stovky studentů LF, není nikdo, kdo by chtěl tuto ordinaci převzít. 

Kontaktoval jsem LF UP, inzerovali jsme skrze LF, zároveň jsme inzerovali i na 

komerčních místech. Informoval jsem o tom i mého nadřízeného, což je kvestor 

Univerzity a komunikoval jsem to i s panem rektorem prof. Millerem. Aktuálně 

to vypadá, že problém asi nebude mít řešení. Nicméně v této fázi to není problém 
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SKM jako takové, ale celé Univerzity. Univerzita totiž tímto přestane poskytovat 

zdravotní péči svým studentům, kteří se sem stěhují za vzděláním. 

3.4. Novinky na poli hlášení závad 

Ing. Koněvalík: Definitivně jsme spustili hlášení závad pro koleje skrze iSKAM. 

Pokud vše bude v pořádku a vše se podaří, tak plánujeme zrušení papírových 

knih závad od 1. 1. 2020. Postupem času umožníme vložení fotografie k závadě, 

což pomůže dále identifikovat závadu.  

Matěj Cetkovský: A jakou plánujete životnost pro formuláře Google? 

Ing. Jasný: Pokud ověříme, že bude fungovat zadávání přes iSKAM, tak jej 

samozřejmě zrušíme. Neříkám, že to zrušíme od 1. 1., ale jakmile se vše zběhne, 

tak jej zrušíme. Jen bych dodal, že pro buňkový systém uvidíte i závady, které se 

týkají buňky. Pro odstranění duplicit. 

 

3.5. Odstávka topení na koleji 17. listopad, Šmeralova a menzy v jeho okolí 

Ing. Koněvalík: Aktuálně probíhá rekonstrukce topení v soustavě 17. listopadu, 

Šmeralova a hlavní menza. Pokud bude v období 5.–8. 12. pět stupňů nad nulou, 

tak by došlo k odstávce topení. Jedná se o čtvrtek až neděli. Pokud nebude 

alespoň 5 stupňů, tak se odloží na další týden a případně na jaro dalšího roku. 

Pokud by došlo k nějakým velkým problémům se zimou, tak to budeme řešit se 

studenty individuálně. Pokud to bude možné, tak jakmile doděláme jednu kolej, 

tak hned vytopíme dodělanou a přesuneme se na další, ale musíme počítat s 

odstávkou. 

3.6. Třídění odpadu a tašky na tříděný odpad 

Jan Kocur: Rád bych se optal na propagaci ohledně tašek na tříděný odpad. 

Procházel jsem si zápisy z minulých let a zjistil jsem, že je možné si nějaké takové 

zapůjčit. Sám jsem byl překvapený. Rovněž kolega, který na kolejích bydlí 

druhým rokem o nich nevěděl.  

Matěj Cetkovský: Rád bych se dotázal, jak jsou na tom koleje s distribucí. 

Spolupracujete na propagaci nějak s Udržitelným Palackým? Já jsem 

nezaznamenal jedinou zprávu. Je stále možné si jít koše vyzvednout? 
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Ing. Suchánek: Tašky na tříděný odpad nejsou primárně aktivita SKM, ale 

Udržitelného Palackého. I když to SKM platí. Propagaci necháváme výhradně 

na spolku. Zatím skutečně jedeme jen dobrovolný provoz, a sice že kdo chce, tak 

bude třídit. Ostatní to dobrovolně ignorují nebo to dokonce sabotují. Udržitelný 

Palacký nakonec upustil od požadavku tašek na každou buňku, do každého 

pokoje. Kdo má zájem, tak si pro tašky může přijít a až dojdou, tak dokoupíme. 

Na konci akademického roku je potom vrátí a dalším rokem jdou zpět do oběhu. 

Teď jsme zakoupili dalších 100 setů a jsou k dispozici ve Freeshopu. 

Matěj Cetkovský: Já si musím trvat na tom na čem jsme se dohodli minulý rok, 

což zatím stále platí, a sice dobrovolnost. Nicméně ten hlavní problém, jak už to 

tak bývá, je neinformovanost studentů. Bez ohledu na to, že ty informace visí 

prakticky všude. Bez ohledu na to, že jim to hrneme prakticky až ke dveřím, tak 

o tom, možná právě kvůli tomu množství těch informací neví. Sice si trvám na 

tom, že kdo chce vědět, tak si to zjistí, ale třeba se nějakou další menší propagací 

chytne několik jedinců, kteří se do třídění zapojí. 

Ing. Suchánek: Během následujících dnů, možná týdnů na sítích uděláme menší 

propagaci. 

 

16:45 Zástupci SKM odchází 
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4. Nárůst stížností na kvalitu úklidu na kolejích 

 

Matěj Cetkovský: Kolejní rada v tomto semestru zaznamenala skutečně 

astronomický nárůst stížností na kvalitu a provádění úklidu na našich kolejích. 

Nevím, zda se tak stalo z důvodu nových komunikačních formulářů, které jsou 

nyní dostupnější a snadněji přístupné, nebo protože kvalita úklidu skutečně 

klesla. Tak či onak se podněty hromadí a my musíme nějako reagovat. 

 

Probíhá rozprava na téma úklidu 

 

Matěj Cetkovský: Z rozpravy tedy vyplynulo následující: 

1) Nemůžeme fakticky potvrdit, zda se skutečně snížila kvalita úklidu. 

2) Nárůst stížností na kvalitu úklidu skutečně vzrostl, oproti minulému ak. 

roku, několikanásobně. A to nejsme ani v půlce semestru. 

3) Množství pochval na úklidový personál se rovněž zvýšil. 

4) Kolejní radě není znám jednotný postup pro nahlašování stížností na úklid. 

Rovněž ji není známa žádná obdobná ucelená instrukce. 

 

Kolejní rada pověřila předsedu Kolejní rady Matěje Cetkovského o vypracování 

univerzální odpovědi na otázku stížnosti úklidu (FAQ), která bude reflektovat 

požadavky SKM, které byly vyřčeny na jednáních v tomto akademickém roce. 

Tato odpověď by se neměla omezit pouze na formalizovaný postup, ale měla by 

obsahovat i ostatní poznatky Kolejní rady, které jsou ji známy. 
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5. Zvyšování kolejného  

 

Za přítomnosti členů Kolejní rady proběhla debata nad plánovaným zvyšováním 

kolejného, které by mělo platit od akademického roku 2020/2021. Debata byla 

rozdělena do dvou bloků: 

1) Navýšení ceny kolejného o přibližnou inflaci na dvoulůžkových a 

třílůžkových pokojích kolejí Univerzity Palackého v Olomouci. 

Matěj Cetkovský: 

2) Navýšení ceny kolejného na jednolůžkových pokojích. 

 

6. Ukončení jednání 

Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval všem přítomným za účast a 

konstruktivní připomínky. Všem popřál příjemné prožití i přežití vánočních svátků a 

hodně úspěchů do zkouškového období. 
 

Další informace naleznete na skm.upol.cz/kr  

Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná. 

 

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

 

 
Zapsal: Matěj Cetkovský 

V Olomouci dne 27. 11. 2019 
 

 

M A T Ě J  C E T K O V S K Ý ,  V . R .  
předseda Kolejní rady UP 

 

 
Poslední úprava: 3. 12. 2019 
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Příloha č. 1  

Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze 

dne 27. 11. 2019 

Fotografická příloha 

 

Obrázek 1 Toaleta J. L. Fischera B. 4. patro.  

 

Obrázek 2 Koupelna J. L. Fischera B. 4. patro.  
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Obrázek 3 Sprchový J. L. Fischera B. 4. patro.  

 

Obrázek 4 Dveře sprchového koutu J. L. Fischera B. 4. patro.  
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Příloha č. 2  

Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze 

dne 27. 11. 2019 

Protokoly o usnesení 
 

Usnesení č. 1 

Kolejní rada souhlasí s plánovaným zvýšením ceny kolejného o inflaci na dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích 

kolejí Univerzity Palackého. 

 
Všech členů KR UP:    12 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  11 

Výsledek hlasování:   Pro: 8      Proti: 1     Zdržel se: 2 

 
Usnesení č. 2 

Kolejní rada nesouhlasí s navrhovaným rapidním zvýšením kolejného na jednolůžkových pokojích Univerzity 

Palackého v Olomouci. 

 
Všech členů KR UP:    12 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  11 

Výsledek hlasování:   Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 3 

Kolejní rada by souhlasila se zvýšením ceny kolejného na jednolůžkových pokojích na kolejích Univerzity 

Palackého v Olomouci o dvojnásobek rozdílu mezi současnou výší ceny dvoulůžkových pokojů a navrhovaných 

ceny dvoulůžkových pokojů za noc. 

 
Všech členů KR UP:    12 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  11 

Výsledek hlasování:   Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 


