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Kolejní rada Univerzity Palackého 
v Olomouci 

 

 

Zápis z jednání 
 

Datum konání: 24. 10. 2014 

 

Přítomni:        KR: Nela Křupalová, Tereza Šustková, Mgr. Vojtěch Sukač, Bc. Radka Pecinová,  

(dle prez. list.)  Vlado Balaban, Michal Kerestúri, Vladimír Ďurana 

  UP: od 10:00 hod.: Ing. Jiří Přidal, kvestor UP 

SKM:   od 10:00 hod.: Ing. Petr Jasný, Mgr. Hana Kubičková, Jana Šimková 

Hosté: JUDr. Mgr. Marek Hodulík 

Omluveni: KR:  Bc. Richard Hekele 

  SKM: Mgr. Leoš Jurásek, MBA 

 

Program: 

1. Úvodní slovo odstupujícího předsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2013/2014 

2. Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 

3. Vyhlášení doplňovacích voleb do Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 

4. Zřízení funkce čestného předsedy Kolejní rady UP 

5. Udělení funkce čestného předsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 

6. Různé 

 

 

1. Úvodní slovo odstupujícího předsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2013/2014 

Ustanovující jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci se uskutečnilo v pátek 

24. 10. 2014 v 9:30 hod. Předseda odstupující Kolejní rady UP přednesl krátký proslov, v němž 

přivítal staronové členy i členy nově zvolené. Přítomné seznámil s výsledky voleb na jednotlivých 
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kolejích tak, jak je obdržel od jednotlivých volebních komisí dne 15. 10. 2014 po skončení voleb. 

Konstatoval, že se podařilo zvolit zástupce na 8 z 14 kolejních objektů, jejich seznam uvádí 

tabulka: 

Kolej Časový interval voleb Místo konání voleb 
Zvolený zástupce KR UP v ak. 
roce 2014/2015 

17. listopadu 
15. 10. 2014 
18:15 – 18:45 

prostory vrátnice v přízemí 
koleje 

Nela Křupalová 

Generála Svobody B  
15. 10. 2014 
17:00 – 17:30 

prostory vrátnice v přízemí 
koleje 

Tereza Šustková 

Chválkovice 
15. 10. 2014 
21:00 – 21:30 

prostory vrátnice v přízemí 
koleje 

Mgr. Vojtěch Sukač 

J. L. Fischera A 
15. 10. 2014 
19:00 – 19:30 

prostory vrátnice v přízemí 
koleje 

Bc. Richard Hekele 

Neředín I 
15. 10. 2014 
17:30 – 18:00 

prostory vrátnice v přízemí 
koleje Neředín N II 

Bc. Radka Pecinová 

Neředín II 
15. 10. 2014 
17:30 – 18:00 

prostory vrátnice v přízemí 
koleje Neředín N II 

Vlado Balaban 

Neředín III 
15. 10. 2014 
17:30 – 18:00 

prostory vrátnice v přízemí 
koleje Neředín N II 

Michal Kerestúri 

Neředín IV 
15. 10. 2014 
17:30 – 18:00 

prostory vrátnice v přízemí 
koleje Neředín N II 

Vladimír Ďurana 

 

Tab. 1: Výsledky voleb do KR UP pro ak. rok 2014/2015 

 Na zbylých kolejních budovách se uskuteční doplňovací volby – jejich vyhlášení je 

předmětem bodu 3 jednání. 

 Odstupující předseda Kolejní rady UP pro ak. rok 2013/2014 poděkoval všem členům Kolejní 

rady UP za jejich účast a za možnost 7 let pracovat pro Kolejní radu UP. Vzhledem k tomu, že již 

není členem Kolejní rady UP, předal vedení jednání Kolejní rady UP místopředsedovi Kolejní rady 

UP pro ak. rok 2013/2014.  

 

 

2. Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 

Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 byla tajná. 

Přítomných členů Kolejní rady UP bylo 7.  

Nadpoloviční většinou všech přítomných členů byl zvolen předsedou Kolejní rady UP pro ak. 

rok 2014/2015 Michal Kerestúri, místopředsedkyní Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 Tereza 

Šustková. 
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3. Vyhlášení doplňovacích voleb do Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 

Kolejní rada UP v souladu s ods. 10 čl. 2 Přílohy č. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity 

Palackého v Olomouci (B1-11/1-HN) vyhlásila doplňovací volby, a to pro koleje, kde v řádných 

volbách nebyl zvolen zástupce. Jedná se o koleje:  

a) E. Rošického, 

b) B. Václavka – blok A,  

c) B. Václavka – blok C, 

d) J. L. Fischera – blok B, 

e) G. Svobody – blok A, 

f) VŠK Šmeralova. 

Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci (KR UP) se na svém jednání dne 24. 10. 2014 

usnesla, že doplňovací volby na kolejích se uskuteční ve středu 05. 11. 2014. Místem konání voleb 

bude foyer příslušné vrátnice. Konkrétní čas voleb bude upřesněn nejpozději 24 hodin před 

konáním voleb. Časové rozmezí, z něhož bude vybrán příslušný interval v délce 30 minut je mezi 

17:00 a 22:00. KR UP pověřila zvoleného předsedu KR UP vyhlášením voleb. 

Kandidátky lze podávat do 03. listopadu 2014 do 10:00 SEČ, přičemž tyto je možno podávat 

těmito způsoby: 

A) Elektronicky na e-mailovou adresu: michal.keresturi@gmail.com 

B) Písemně na vrátnici VŠK koleje G. Svobody – označit Kolejní rada VOLBY 

Usnesení č. Název usnesení 

Výsledky hlasování 

Počet hlasů Pro Proti Zdržel se 
Neplatné 

hlasy 

2 
Vyhlášení doplňovacích voleb do 
Kolejní rady UP pro ak. rok 
2014/2015 

7 7 0 0 0 

 

Tab. 2: Výsledky hlasování o usnesení č. 2 

 

 

4. Zřízení funkce čestného předsedy Kolejní rady UP 

Kolejní rada UP zřídila funkci čestného předsedy Kolejní rady UP. Hlasovala o návrhu 

usnesení v následujícím znění: 

Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen KR UP) svým usnesením ze dne 24. 

10. 2014 zřizuje funkci čestného předsedy KR UP. Funkce čestného předsedy KR UP je udělována 

mailto:michal.keresturi@gmail.com
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za mimořádný přínos pro KR UP. Čestný předseda KR UP je vybaven pouze těmi pravomocemi, 

které mu určí svým usnesením KR UP. Čestný předseda KR UP má právo účastnit se všech 

zasedání a jednání KR UP, kde disponuje poradním hlasem. Funkce čestného předsedy je 

udělována na dobu jednoho akademického roku, přičemž tuto funkci může zastávat vždy jen jedna 

osoba. Kandidáta na funkci čestného předsedy může navrhnout každý řádně zvolený člen KR UP. 

 Výsledek hlasování o usnesení: 

Usnesení č. Název usnesení 

Výsledky hlasování 

Počet hlasů Pro Proti Zdržel se 
Neplatné 

hlasy 

3 
Zřízení funkce čestného předsedy 
Kolejní rady UP 

7 7 0 0 0 

 

Tab. 3: Výsledky hlasování o usnesení č. 3 

 

5. Udělení funkce čestného předsedy Kolejní rady UP 

Kolejní rada UP udělila funkci čestného předsedy Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015. 

Hlasovala o návrhu usnesení v následujícím znění: 

KR UP svým usnesením ze dne 24. 10. 2014 uděluje JUDr. Mgr. Markovi Hodulíkovi funkci 

čestného předsedy Kolejní rady Univerzity Palackého pro akademický rok 2014/2015. 

Výsledek hlasování o usnesení: 

Usnesení č. Název usnesení 

Výsledky hlasování 

Počet hlasů Pro Proti Zdržel se 
Neplatné 

hlasy 

4 
Udělení funkce čestného předsedy 
Kolejní rady UP pro ak. rok 
2014/2015 

7 7 0 0 0 

 

Tab. 4: Výsledky hlasování o usnesení č. 4 

 

6. Různé 

K jednání Kolejní rady UP se v 10:00 hod. připojili: Ing. Jiří Přidal, kvestor UP, Ing. Petr 

Jasný, Mgr. Hana Kubičková, Jana Šimková. 

Předseda Kolejní rady UP přivítal a představil členy vedení SKM UP a předal slovo bývalému 

předsedovi Kolejní rady UP. 



 Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci pg.5/9 
 KR-Z-14/10/24-1 

Bývalý předseda Kolejní rady UP JUDr. Mgr. Marek Hodulík přivítal členy vedení SKM UP a 

poděkoval se za dlouholetou spolupráci. Vyjádřil přesvědčení, že úroveň spolupráce Kolejní rady 

UP a vedení SKM UP bude mít pouze zlepšující tendenci.  

Po představení hostů a vedení SKM UP  byli představeni jednotliví zástupci za dané koleje. 

Slovo dostali zástupci jednotlivých kolejí. 

Připomínky za jednotlivé koleje: 

Kolej G.Svobody – blok A: 

Kolej J.L.Fischera – blok A: 

Kolej J.L.Fischera – blok B:  

Kolej B. Václavka –blok A:   

Kolej B.Václavka –blok C: 

Kolej Šmeralova:  

Kolej E.Rošického: 

 

Kolej 17. listopadu: 

a) Zástupkyně koleje pochválila kvalitu úklidových prací v objektu koleje. 

Kolej Chválkovice:  

a) Zástupce koleje Chválkovice poděkoval vedení SKM UP za zakoupení Orbitreku do 

posilovny koleje. 

b) Prosba o zjištění stavu televize v televizní místnosti u vrátnice.  

Mgr. Kubičková slíbila zjištění stavu a následné informování Kolejní rady UP. 

c) Zástupce koleje Chválkovice pochválil dlouhodobě bezproblémový průběh uklízecích 

prací v prostorách koleje. 

Kolej Neředín I: 

a) Opakovaná stížnost na hluk z pokoje č. 305. Hlasitá hudba ruší ubytované studenty jak 

během dne, tak během noci.  

Vedoucí koleje, paní Šimková, informovala, že studenti bydlící na dané buňce již dostali 

písemné upozornění. O problému ví a průběžně jej řeší. 

b) Opakovaná stížnost ze strany studentů na úklid. Úklid na buňkách a společných 

kuchyňkách je prováděn nepravidelně nebo vůbec. 

Vedoucí koleje, paní Šimková, slíbila, že prověří současný stav a zjedná nápravu. Také 

informovala o záměru umístit uklízecí prostředky (koště) přímo na buňku (nejen do 

prostor společné kuchyňky). 
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c) Nespokojenost studentů se stavem trouby na pečení v jednotlivých patrech (chybí 

ovládací kolečka funkcí pečící trouby). 

Vedoucí koleje, paní Šimková, slíbila, že o současném nevyhovujícím stavu ví a že je 

v řešení. Očekává nápravu stavu v nejbližší době. 

Kolej Neředín II: 

a) Požadavek na vyvěšení upozornění o době nočního klidu v prostorách jednotlivých 

bloků koleje. 

Kolej Neředín III:  

a) Požadavek na umístění basketbalového koše zpět na basketbalové hřiště v areálu kolejí 

Neředín. Hřiště je využíváno jak studenty ubytovanými na kolejích, tak studenty 

studujícími na FTK UP, tak občany městské části Neředín. Dle názoru Kolejní rady UP 

je vrácení basketbalového koše na své původní místo ideální možností, jak ukázat, že 

SKM UP má zájem vycházet vstříc všem občanským skupinám městské části Neředín 

Mgr. Kubičková a Ing. Jasný přislíbili, že se pokusí zjistit současný stav a podat Kolejní 

radě UP stanovisko SKM UP v této věci.   

Kolej Neředín IV: 

a) Stížnost na pomalé odstraňování nahlášených závad v Knize závad – NÁBYTEK. 

Zatímco závady v oblastech problémů s vodou nebo elektřinou jsou odstraňovány 

neprodleně po oznámení závady, u nábytku tomu tak není. Jako příklad zástupce koleje 

uvedl již měsíc hlášené vylomené skříně na buňce, zatím k nápravě nedošlo. 

Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že okamžitě situaci prověří a zjedná nápravu 

stavu. 

Kolej G. Svobody – blok B: 

a) Zástupkyně koleje poděkovala za zpřístupnění posilovny v objektu koleje ubytovaným 

studentům. 

Mgr. Kubičková sdělila, že tento krok se netýká pouze studentů ubytovaných na koleji G. 

Svobody. Stejný nárok na užívání posilovny v objektu koleje mají všichni studenti UP po 

splnění podmínek (uhrazení semestrálního poplatku za používání posilovny). 

b) Zástupkyně koleje poukázala na fakt, že vybavení pokojů a společných prostor je 

odlišné od vybavení bloku A uvedené koleje. 

Mgr. Kubičková přiznala zejména kvalitativní rozdílnosti ve vybavenosti pokojů a 

kuchyněk (starší konvice na vodu, starší nábytek, vybavení televizní místnosti – na bloku 

B). Sdělila, že vůle vedení SKM UP je vybavení postupně modernizovat. Pokud mají 

studenti zájem o novější vybavení (např. konvice na vodu), doporučuje studentům 

kontaktovat vedoucí nebo referentku koleje. 

Ing. Jasný informoval Kolejní radu UP o tom, že důvodem k plošnému vybavení bloku A 

koleje G. Svobody novým zařízením, je především to, že zde SKM UP provozuje 

doplňkovou hospodářskou činnost formou pohostinských pokojů.  

Ing. Jasný také uvedl, že kolej G. Svobody byla vybrána pro pilotní projekt wi-fi 

zasíťování. Kolejní rada tuto aktivitu vítá a vyjadřuje potěšení z této realizované aktivity 

vzhledem k  požadavku na dobudování wi-fi sítě na kolejích UP dlouhá léta 

předkládaného SKM UP prostřednictvím Kolejní rady UP. 
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Koleje společně: 

a) ÚKLIDOVÉ ARCHY 

Požadavek na analýzu potřeby úklidových podpisových archů na buňkách všech kolejí, 

z kterých by vyplývalo, kdy a kým byl úklid proveden. Byla požádána Mgr. Kubičková, 

aby žádost Kolejní rady UP sdělila vedoucí koleje, paní Zichové. Prosíme o sdělení 

názoru SKM UP na danou problematiku prostřednictvím vedoucích SKM UP (paní Jana 

Šimková a paní Olga Zichová) 

Mgr. Kubičková sdělila, že daný požadavek na analýzu bude předložen paní Zichové k 

posouzení. 

Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že po sjednocení názorů v SKM UP budou 

členové Kolejní rady UP informování. 

 

b) ROZSAH ÚKLIDU  

Požadavek na sdělení informace o rozsahu úklidových prací na jednotlivých kolejích, 

jak kvalitativně, tak časově a místně. Kolejní rada zabezpečí distribuci informací na 

jednotlivé koleje k ubytovaným studentům. Vedoucí koleje paní Šimková a referentka 

ubytování Mgr. Kubičková byly požádány o zaslání informací, přičemž tyto budou 

součástí Zápisu jako Příloha 1 Zápisu z jednání KR UP ze dne 24. 10. 2014. 

Mgr. Kubičková i paní Šimková s tímto krokem souhlasily, celá delegace SKM UP 

přítomna na jednání KR UP také souhlasila s tím, že konečná verze Zápisu z jednání ze 

dne 24. 10. 2014 bude zveřejněna až po doplnění těchto informací. 

  

c) ŘEŠENÍ SITUACE NEDODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU NA KOLEJÍCH  

Téma bylo otevřeno při připomínkách zástupce koleje Neředín II, pan kvestor Ing. 

Přidal a Mgr. Kubičková sdělili, že problém rušení nočního klidu na kolejích UP je 

problémem většiny kolejí a je zájmem jak Univerzity Palackého, tak SKM UP tento 

problém řešit. Do současné doby bylo možné situaci řešit pouze přivoláním Městské 

policie Olomouc nebo Policie České republiky vzhledem k tomu, že SKM UP nemělo 

zájem vstupovat do smluvního vztahu mezi studenty neustále porušujícími noční klid na 

kolejích a Univerzitou Palackého formou odstoupení od Smlouvy o ubytování na 

kolejích UP. 

Současným zájmem vedení UP a vedení SKM UP je tento problém vyřešit, přičemž 

prvním krokem by mělo být: v případě porušování nočního klidu v plném rozsahu 

uplatňován písm. b) odst. 3) čl. 9 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého 

v Olomouci (HN B1-11-1). 

Kolejní rada UP upozornila na to, že zaměstnanci SKM UP zodpovědní za provoz 

v současné době vlastní iniciativou dané ustanovení normy HN B1-11 do praxe 

neaplikují. K tomu, aby Kolejní rada UP  poskytla součinnost s řešením problému, je 

zapotřebí, aby vedení SKM UP ošetřilo interním nařízením postupy zaměstnanců při 

rušení nočního klidu na kolejích. Ing. Přidal s tímto postupem souhlasil. Kolejní rada 

UP nabízí součinnost při řešení problému rušení nočního klidu na kolejích v rozsahu, 

který nebude nadmíru omezovat členy Kolejní rady UP a pouze v rozsahu určených 

pravomocí (Kolejní rada UP z hlediska pravomocí nemůže suplovat bezpečnostní 

službu, Policii ČR ani zaměstnance SKM UP).       
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Zapsal: Michal Kerestúri 

V Olomouci dne: 24. 10. 2014 

 

P Ř I J A T Á  U S N E S E N Í :  

 

Usnesení č. 1 :  

 

Předsedou Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen KR UP) pro akademický 

rok 2014/2015 byl zvolen Michal Kerestúri. Místopředsedkyní KR UP pro akademický rok 2014/2015 

byla zvolena Tereza Šustková. 

 

 

Usnesení č. 2 :  

 

Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci (KR UP) se na svém jednání dne 24.10.2014 

usnesla, že doplňující volby na kolejích B. Václavka – blok A, C,  J. L. Fischera – blok B, G. Svobody 

– blok A, E. Rošického a VŠK Šmeralova se uskuteční ve středu 05.11.2014. Místem konání voleb 

bude foyer příslušné vrátnice. Konkrétní čas voleb bude upřesněn nejpozději 24 hodin před konáním 

voleb. Časové rozmezí, z něhož bude vybrán příslušný interval v délce 30 minut je mezi 17:00 a 

22:00. KR UP pověřila zvoleného předsedu KR UP vyhlášením voleb. 

 

Termín plnění: do 05. 11. 2014  

Odpovídá: předseda KR UP 

 

 

Usnesení č. 3 :  

 

Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen KR UP) svým usnesením ze dne 24. 

10. 2014 zřizuje funkci čestného předsedy KR UP. Funkce čestného předsedy KR UP je udělována za 

mimořádný přínos pro KR UP. Čestný předseda KR UP je vybaven pouze těmi pravomocemi, které 

mu určí svým usnesením KR UP. Čestný předseda KR UP má právo účastnit se všech zasedání a 

jednání KR UP, kde disponuje poradním hlasem. Funkce čestného předsedy je udělována na dobu 

jednoho akademického roku, přičemž tuto funkci může zastávat vždy jen jedna osoba. Kandidáta na 

funkci čestného předsedy může navrhnout každý řádně zvolený člen KR UP. 

 

Usnesení č. 4 :  

 

KR UP svým usnesením ze dne 24. 10. 2014 uděluje JUDr. Mgr. Markovi Hodulíkovi funkci 

čestného předsedy Kolejní rady Univerzity Palackého pro akademický rok 2014/2015. 

 

 

 

Další jednání Kolejní rady se uskuteční: DOHODOU po domluvě všech členů KR UP. 

 

 

M i c h a l  K e r e s t ú r i ,  v .  r .  

Předseda Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 
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Příloha č. 1 

Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 24. 10. 2014 

 

ROZSAH ÚKLIDU NA JEDNOTLIVÝCH KOLEJÍCH 

Kolej Rozsah úklidu Pravidelnost úklidu 

VŠK 17. listopadu úklid společných prostor, kuchyněk a sociálních zařízení DENNĚ 

VŠK Šmeralova úklid společných prostor, kuchyněk a sociálních zařízení DENNĚ 

VŠK B. Václavka 

úklid společných prostor (kuchyňky, chodby, schodiště) DENNĚ 

úklid na buňkách (koupelna, WC, chodbička) 2 x TÝDNĚ 

VŠK Generála Svobody 

úklid společných prostor (chodby, schodiště)  DENNĚ 

úklid na buňkách (WC, sprchový kout, umyvadlo, 

vytření podlahy, vytření chodbičky) 
1 x TÝDNĚ 

VŠK J. L. FISCHERA 

úklid společných prostor (chodby, schodiště)  DENNĚ 

úklid na buňkách (WC, sprchový kout, umyvadlo, 

vytření podlahy, vytření chodbičky) 
1 x TÝDNĚ 

VŠK Chválkovice 

úklid společných prostor (chodby, schodiště)  DENNĚ 

úklid na buňkách (WC, sprchový kout, umyvadlo, 

vytření podlahy, vytření chodbičky) 
1 x TÝDNĚ 

VŠK Neředín I 

úklid společných prostor (úklid kuchyněk, chodeb a 

schodiště, vynesení odpadků z kuchyněk, umytí sporáku, 

mikrovlnky, kuch. linky, stolů) 

DENNĚ 

úklid společných prostor (umytí myčky, pračky, trouby, 

prosklených dveří) 

1 x TÝDNĚ 

nebo dle potřeby 

úklid společných prostor (úklid sklepních prostorů, 

prádelny, sušárny, spol. místnosti) 
1 x TÝDNĚ 

úklid buněk (vytření podlahy  v chodbičce, umytí 

 koupelny (sprchový kout, umyvadlo, zrcadlo, polička, 

podlaha) a  WC (toaleta, podlaha, vynesení odpadkového 

koše) 

1 x TÝDNĚ 

VŠK Neředín II, III, IV 

sklepní prostory, posilovna 1 x TÝDNĚ 

úklid  buněk = kuchyněk (sporák, kuch. linka, dřez, 

mikrovlnka, konvice, digestoř, podlaha, vynesení 

odpadků z kuchyněk) úklid koupelen = sprchový kout, 

umyvadlo, zrcadlo, polička, toaleta, dle potřeby radiátor, 

podlaha, schodiště, suterény 

2 x TÝDNĚ 

VŠK E. Rošického 

úklid kuchyněk -  sporák,  kuch. linka, dřez, mikrovlnka, 

konvice, digestoř, obklady u linky, podlaha, vynesení 

odpadků z kuchyněk, schodiště, chodby 

DENNĚ 

úklid buněk – vytření podlahy  v chodbičce, 

umytí koupelny (sprchový kout -umyvadlo, zrcadlo, 

polička, podlaha) a WC (toaleta, podlaha) 

1 x TÝDNĚ 


