Zápis z jednání
Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci
Datum a čas konání:

22. 03. 2016; 17:00 – 19:00

Místo konání:

Šmeralova 12, Olomouc, zasedací místnost vedení SKM UP

Přítomni:

KR:

Vilém Riedel, Martin Hájek, Vlado Balaban, Tomáš Jánský,
Terezka Šustková, Michael Chrobok, Richard Hekele, Martin Hrubeš,
Michal Kerestúri,

SKM: Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová
Hosté: Bc. Josef Kaštil, místopředseda Akademického senátu UP,
Marek Slavík
Omluveni:

KR:

Barbora Kopřivová, Petr Skácelík, Nela Křupalová, Jakub Khor,
Vladimír Ďurana

SKM: -

Program:
1.

Otevření jednání

2.

Vyjádření Kolejní rady UP k doručeným souhrnným připomínkám senátora AS UP

3.

Připomínky za jednotlivé koleje a kontrola Zápisu z jednání KR UP ze dne 02. 03. 2016

4.

Různé

5.

Ukončení jednání

1.

Otevření jednání

Předseda KR UP přivítal přítomné členy vedení SKM UP, členy KR UP, a také přítomné hosty.
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2.

Vyjádření Kolejní rady UP k doručeným souhrnným připomínkám senátora AS UP
Kolejní radě UP byly dne 16. 03. 2016 doručeny ředitelem SKM UP, Ing. Suchánkem,
připomínky ke kolejím, původně určeny Akademickému senátu UP, k vyjádření.
Kolejní rada UP na svém jednání formálně odmítla připomínky senátora AS UP jak z titulu
jejich obsahu nereflektujícího současnou situaci na kolejích UP, a také z titulu duplicity
některých připomínek, jež byly Správou kolejí a menz UP ve spolupráci s Kolejní radou UP
vyřešeny, nebo již v řešení jsou.
Vzhledem k odmítnutí připomínek, Kolejní rada UP přikládá k Zápisu z jednání Kolejní rady
Univerzity Palackého ze dne 22. 03. 2016 Přílohu č. 1: Odůvodnění rozhodnutí Kolejní rady
UP odmítnout připomínky ze dne 16. 03. 2016.

3.

Připomínky za jednotlivé koleje a kontrola Zápisu z jednání KR UP ze dne 02. 03. 2016

Kolej 17. listopadu

Kolej E. Rošického
Zástupce koleje poděkoval SKM UP za informace týkající se připomínek doručených KR UP
za kolej E. Rošického na jednání KR UP dne 02. 03. 2016. Sdělil, že díky těmto informacím
došlo k uspokojivému vysvětlení zmiňovaných připomínek (doplnění varné plotýnky,
stížnost na neproběhlý úklid, stížnost na neodstranění nahlášené závady).

Kolej Chválkovice
a) Vedoucí koleje, paní Zichová, uvedla, že střecha přístřešku před kolejí je technicky v pořádku
a není poškozen.
b) Zástupce koleje informoval, že po krádeži popelníku umístěného před budovou koleje, jeden
z ubytovaných studentů zabezpečil nový.

Kolej Generála Svobody, blok A

Kolej Generála Svobody, blok B
a) Zástupce koleje se dotázal, zda byl důvod k uzamčení studoven (klíč proti kolejnímu průkazu
na recepci koleje) a jak dlouho tento systém bude fungovat.
Vedoucí koleje, paní Zichová, uvedla, že systém umožnění adresného přístupu ubytovaných studentů
do studoven po předložení kolejního průkazu byl zaveden z důvodu opakujícího se nepořádku
v prostorách studoven. Po zavedení tohoto systému došlo k výraznému zlepšení, prozatím se neuvažuje
o zrušení tohoto systému, jelikož je funkční.
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b) Zástupce koleje se dotázal, kdy dojde k opravě zatékající sprchy na buňce ve 4. patře (při
sprchování dochází k zatékání do koupelny 3. patra stropem. (Opakovaný problém)
Vedoucí koleje, paní Zichová, uvedla, že oprava těsnění sprchy již provedena byla a nemá informaci o
tom, že by k zatékání vody do nižšího patra došlo znovu, jelikož, dle jejích slov, tuto závadu v Knize
závad uvedenou nenašla. Prosí o zapsání / nahlášení takové závady co nejdříve po vzniku. Zabezpečí
kontrolu a případnou opravu.
Dle sdělení Zdenka Hofmana se jedná o zatékání ze sprchového koutu pokojů 410 -411. Oprava
silikonem nepomohla, proto bude po velikonocích provedena kompletní izolace.

Kolej Šmeralova
a) Zástupce koleje požádal o zapůjčení klíče k držákům na toaletní papír na společných
sociálních zařízeních. Uvedl, že v 1. a 2. patře mají ubytovaní studenti zájem o zabezpečení si
této služby ve vlastní režii a vlastními společnými prostředky.
Vedoucí koleje, paní Vondráková, sdělila, že klíč k držákům zapůjčí pod podmínkou, že ubytovaní
studenti daných pater přebírají odpovědnost za stav hygieny a pořádku ve společných sociálních
zařízeních ve smyslu neplýtvání a neucpávání toalet. Také sdělila, že velikost držáku je typizovaná na
šířku 230mm.
b) Zástupce koleje požádal o doplnění automatu na kávu, vzhledem k tomu, že v objektu koleje
17. listopadu ani koleje Šmeralova se žádný nenachází.
Vzhledem k probíhajícím jednáním s firmou Dallmayr, bude požadavek řešen po jejich ukončení.
Informaci doplnil Ing. Suchánek.

Kolej B. Václavka, blok A

Kolej B. Václavka, blok C
a)

Dotaz na vyčištění odvětrání (ventilátory) v koupelnách (zaneseny prachem). Ze dne 02. 03.
2016.
Vedoucí koleje, paní Vondráková, sdělila, že dle požadavku KR UP ze dne 02. 03. 2016 k vyčištění
odvětrání v koupelnách došlo.
Za promptní řešení Kolejní rada UP děkuje.

Kolej J. L. Fischera A
a) Zástupce koleje požádal o doplnění čisticího prostředku na sklokeramické varné desky.
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Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že po dvou dnech od doplnění čisticího prostředku na
sklokeramické varné desky došlo k odcizení přípravku. Vedení SKM UP se rozhodlo z titulu neefektivity
dále přípravek nedoplňovat. Ubytovaní klienti mají možnost požádat uklízející personál SKM UP o
další úklid varných desek v rámci jejich pracovní doby.

Kolej J. L. Fischera B
a) Zástupce koleje informoval o chybějící pečící troubě ve 4. patře.
Vedení koleje zjistí stav věci.

Kolej Neředín I
a) Požadavek na doplnění pohovky do společenské místnosti.
Dle sdělení vedoucí koleje, paní Šimkové, je od 14. 03. 2016 pohovka na místě. KR UP za doplnění
zařízení děkuje.

Kolej Neředín II

Kolej Neředín III

EN programy
a) Zástupce s ředitelem SKM UP informovali, že požadavek na zřízení venkovní posilovny je
v řešení.

4.

Různé

a) Ředitel SKM UP, Ing. Suchánek, informoval o plánovaném zakoupení venkovních šachů.
Lokalizace bude předmětem domluvy.
b) Ředitel SKM UP, Ing. Suchánek, informoval KR UP dne 18. 03. 2016 o umístění „Špuntomatů“
na koleje gen. Svobody, J. L. Fischera. B. Václavky, Šmeralova, Neředín (recepce). Kolejní rada
UP sdělila, že na základě bazálního průzkumu mezi ubytovanými klienty by tento typ
produktu mohl být ubytovanými klienty doceněn.
c)

Ředitel SKM UP také požádal KR UP dne 10. 03. 2016 o propagování akce Hodina Země mezi
ubytovanými klienty. KR UP na základě dodaných propagačních materiálů umístila informaci
na své webové stránky a propagovala je cestou sociálních sítí.

d) Problém s automaty na instantní kávu od firmy Dallmayr – řešení.
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V pátek dne 18. 03. 2016 došlo ke změně cen produktů na všech automatech v areálech kolejí
UP k původním částkám. Ředitel SKM UP, doplnil informace.
Doplnění informací Ing. Suchánkem: Jak bylo zmíněno v minulém zápise, fa Dallmayr se tímto
zdražením dopustila pochybení a v tomto duchu je s ní jednáno. Jelikož je toto v procesu a čekáme na
vyjádření firmy, nepožadovali jsme po ní zároveň dodávku nového automatu na CoffeeToGo na
Václavky B. Myslíme na to, bude řešeno, jakmile dojde k ukončení této kauzy.

5.

Ukončení jednání
V 19:00 hod. bylo jednání Kolejní rady UP ukončeno. Příští jednání se uskuteční v dubnu 2016
od 17:00 hod. v zasedací místnosti vedení SKM UP na koleji gen. Svobody. Přesný termín
bude upřesněn.

Další jednání Kolejní rady UP se uskuteční v dubnu 2016. 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 22. března 2016

M I C HAL

KEREST ÚRI ,

V

. R .

předseda KR UP v ak. roce 2015/2016
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Příloha č. 1 Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze
dne 22. 03. 2016

Odůvodnění rozhodnutí Kolejní rady UP odmítnout připomínky ze dne 16. 03.
2016
Kolejní rada UP na svém jednání dne 22. 03. 2016 formálně odmítla připomínky ke kolejím
doručené dne 16. 03. 2016 ředitelem SKM UP, Ing. Suchánkem, původně adresované Akademickému
senátu UP senátorem AS UP, panem Gealfowem. Kolejní rada UP se neztotožnila s připomínkami,
zejména z důvodu jejich obsahu nereflektujícího současný stav na kolejích v majetku Univerzity
Palackého a ve správě SKM UP, také z titulu duplicity některých připomínek, jež byly Správou kolejí a
menz UP ve spolupráci s Kolejní radou UP vyřešeny, nebo již v řešení jsou.
Vzhledem k tomu, že došlo k odmítnutí připomínek, dovolujeme si uvést důvodovou zprávu.

Připomínka č. 1:
Není možné používat elektrické spotřebiče, velká omezení.
"Mě ani tak nezaráží omezení elektrospotřebičů. Ovšem jedna prodlužka na osobu (tuším o 3 zásuvkách) je katastrofa.
Počítač, lampička, nabíječka na mobil a konec. Spolubydlící si své prodlužky nemají kam zapojit, protože pouze já mám pod
stolem 2 zásuvky ve zdi. Takže zapojujeme a vypojujeme"

Důvod odmítnutí: Z dlouhodobého pohledu neeviduje Kolejní rada UP žádnou stížnost na
nedostatek elektrozásuvek v pokojích ubytovaných klientů. Vzhledem k současné kapacitě 4 604
ubytovacích lůžek nelze vyloučit, že, zejména, z dispozičních důvodů je přístup k zásuvkám omezen.
Ani pro takový případ ale neeviduje Kolejní rada UP a dle sdělení odpovědných zaměstnanců ani
SKM UP takovou stížnost. Po dotázání se na hypotetickou časovou možnost nápravy ze strany SKM
UP při existenci takového nahlášeného stavu, vedení SKM UP sdělilo, že tento problém je schopno
technicky vyřešit v řádu dní. Také není počet zapůjčených prodlužovacích list ze strany SKM UP nijak
omezen. Vzhledem k neadresnosti připomínky, ta byla odmítnuta.
Není také pravdou, že v prostorách kolejí UP nelze používat elektrické spotřebiče.
Standardním vybavením pokojů je stolní lampa, společných ubytovacích prostor také lednice, pračka
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a sušička, také pečící trouby či myčky nádobí. K zapůjčení bez poplatku je na recepci každé koleje
k dispozici několik kusů žehliček. Dle Směrnice ředitele č. 2/2014 ze dne 14. 6. 2014, Domovního řádu
vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Domovní řád), části II. 1. h) mají
ubytovaní právo používat na koleji bez poplatku vlastní audiotechniku, kulmu, fén, holicí strojek,
mobilní telefon, tablet a počítač s příslušenstvím s čitelným označením schválení pro provoz v ČR. Je
také pravdou, že dle Domovního řádu, části II. 3. h) ubytovaní nesmějí vnášet do pokojů a jejich
příslušenství či používat v nich vlastní elektrické spotřebiče, mimo elektrických spotřebičů
povolených v čl. II. odst. 1 písm. i) a j) tohoto Domovního řádu, tj. nepovolené elektrické spotřebiče
(zejména grily, fritézy, kávovary, varné konvice, mikrovlnné trouby, toustovače, chladničky, mrazicí
boxy, domácí 2 pekárny, prodlužovací zásuvkové lišty apod.) Kolejní rada UP pravidelně
spolupracuje s vedením SKM UP na aktualizacích seznamů povolených elektrospotřebičů, přičemž se
snaží respektovat oprávněný zájem SKM UP v této věci, a sice, zabezpečení bezpečnosti ubytovaných
klientů (požární rizika, rizika přetížení sítě, atd.).

Připomínka č. 2:
Na jiných kolejích existuje možnost využívat své spotřebiče a to za předpokladu, že jsou na začátku
akademického roku zkontrolovány a registrovány technikem (tedy v prvním týdnu jsou odevzdány, technik si je
jeden týden nechá, vše otestuje, dá tam nálepku, že je to v pohodě, a studenti mohou používat).

Důvod odmítnutí: Otázka ubytovanými klienty hrazených revizí elektrických spotřebičů byla
za posledních několik let již několikrát na půdě Kolejní rady UP diskutovaná s vedením SKM UP. Jde
tedy o duplicitní připomínku. Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání jsou
upraveny normou ČSN 33 1600. U revizí narážíme obecně na tři problémy. Tím prvním je lidský
faktor. SKM UP má k dispozici jednoho revizního technika s oprávněním. Kromě toho má SKM UP ve
vlastnictví cca 10 000 malých a velkých elektrospotřebičů, jejichž kontroly a revize jsou v náplni práce
revizního technika. Druhý problém je různost lhůt revizí určených jmenovanou normou v rozsahu 1/3
až 1/24 měsíců. Nelze jednostranně říct, že stačí jedna revizní kontrola na začátku akademického roku.
Třetím problémem je opět charakteristika spotřebičů, které mohou být připuštěny k revizi. Z hlediska
bezpečnosti ubytovaných je pochopitelné, že ze strany SKM UP nelze připustit k revizi například
infračervený zářič. Kromě toho, objekty kolejí spadají do kategorie budov s vyšším požárním
nebezpečím. Hypoteticky by znova muselo dojít ke stejnému omezení, jako je tomu dnes. Ne
nepodstatnou se jeví také otázka pojistné smlouvy Univerzity Palackého proti požáru a podmínky
jejího potenciálního plnění.
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Připomínka č. 3:
Oproti službám, které poskytují, rozhodně nejsou levné. Studenti bydlí za méně na privátech a to mají ještě další s
tím spojené benefity.
"Dále mi vadilo, za jak vysokou cenu jsme v mrňavém pokoji ve třech lidech (konkrétně Fisherky, buňkový systém). Nyní
bydlím na privátě v centru se dvěma kolegyněmi v minimálně dvakrát tak větším pokoji o 400 měsíčně méně. Chápu, že je v
ceně kolejí i uklízení, ale že paní jednou za 14 dní rozšmrdlala prach po podlaze a savem pocákala sprchu snad nestojí za
řeč..."

Důvod odmítnutí: Z pohledu Kolejní rady se stalo jakýmsi národním zvykem neustále útočit
na koleje v majetku Univerzity Palackého. Otázka ceny je velice subjektivní. Na druhé straně,
objektivně, žádný soukromý poskytovatel služeb není schopen nabídnout a poskytovat takové
spektrum služeb, zda placených, nebo neplacených, jako nabízí SKM UP svým ubytovaným klientům.
Součástí ceny dlouhodobého ubytování je kompletně zařízený a vybavený pokoj (včetně lůžkovin,
jejichž pravidelná výměna je již v ceně), dále přístup na internet, přístup do databází, do nichž má
Univerzita Palackého zaplacený přístup, de facto neomezené množství energií (voda, elektřina,
topení, …) bez nutnosti neustálé kontroly spotřeby (odpadá hrazení nedoplatků), úklid společných
prostor a volný přístup k vybraným mimoškolním činnostem (klavír, hudební místnosti, společenské
místnosti s LCD televizí, sušárny, studovny…) Nezanedbatelným benefitem jsou také služby
zaměstnanců údržby (také v ceně ubytování). Za minimální poplatek stanovený metodickým
pokynem kvestora lze užívat přímo na kolejích pračky, sušičky, posilovny. K dispozici je neustále
službu konající zaměstnanec recepce s bufetem, v případě urgentních stavů údržbář také nonstop.
V těsné blízkosti kolejí jsou k dispozici menzy Univerzity Palackého, a také její sportovní centra.
Připomínka nereflektuje reálný stav na kolejích UP.
Otázka úklidových služeb společných prostor je diskutabilní. Patrně narážíme na nesoulad
představ ubytovaných klientů a jejich povinností plynoucími z Domovního řádu. Je povinností
ubytovaných klientů udržovat hygienu a pořádek jak ve svých pokojích, tak ve společně užívaných
prostorách. Na druhé straně, kvalita úklidu je neustále podrobovaná kontrole a kritice ze strany KR
UP, pravidelně dochází ke zlepšování úklidových služeb. V tomto případě jde znova o duplicitu.

Připomínka č. 4:
V současné době nebývají řešeny problémy s nočním hlukem na kolejích (studenti dávali příklady, že v Brně je
možnost uložit pokutu 500 Kč za rušení - to je věc, která by se mohla zahrnout do kolejního řádu či přímo do
smluv o ubytování).

Důvod odmítnutí: SKM UP dnes má mechanismy, jak sankcionovat studenty při rušení
nočního klidu (musí zaplatit výjezd SOS, která také ten výjezd zdokumentuje, a to nemůžeme
(zdokumentování) ani po zaměstnanci SKM ve službě chtít - objektivně zadokumentovat). V případě
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přivolání hlídky Městské policie Olomouc a kvalifikovaného posouzení stavu je příslušník oprávněn
uložit takovým klientům pokutu.
Při udělování pokuty v případě rušení nočního klidu (1 zaměstnanec SKM UP ve službě)
narážíme na to, že udělení pokuty za rušení nočního klidu je stejně problematické jako udělení pokuty
za kouření, vymožitelnost pokuty v takovém případě je ze strany SKM UP téměř nulová. Znova jde o
připomínku, která je řešena kontinuálně na jednáních Kolejní rady UP. Jde o duplicitu.

Připomínka č. 5:
Systém Kolejnet nejde s dobou, dochází k náhodným blokacím kvůli "velkému množství připojení", ačkoliv
student si není vědom, že by se něco zvláštního dělo. Studenti si stěžují, že je zde neschopnost tady toto řešit. O
problémech se ví, jsou opakovaně nahlašovány, ale nic se s nimi dle názoru studentů nedělá.
- množství připojení je špatné kritérium, které kolabuje i přitom, když studenti informatiky něco nahrávají skrze
FTP na web, který vytváří - při běžné práci jsou tak odpojení od sítě na hodinu až dvě

Důvod odmítnutí: Kolejní rada UP se obsahově připomínkou ztotožňuje, je ale duplicitní. Dle
sdělení Ing. Jasného ze dne 27. 04. 2015 bude KolejNet postupně zrušen.

Připomínka č. 6:
Není Wi-Fi připojení - ale chápeme, pracuje se na tom

Důvod odmítnutí: Kolejní rada UP již snad 7 let akcentuje nutnost wifi sítě na kolejích, event.
možnost připojení vlastního wifi routru (politika KolejNetu), téma je kontinuálně projednáváno.
V současné době je zasíťovaných 5 kolejních budov kompletně, dobudování wifi sítě je vázáno na
finanční prostředky SKM UP. Jde o duplicitní požadavek nereflektující současný stav na kolejích UP.

Připomínka č. 7:
V rámci kolejí jiných vysokých škol jsou tam kopírky, které fungují na ISIC. Proč nejsou u nás? Přes víkend
nefungují copycentra, knihovna je v neděli zavřená a studenti si nemají kde tisknout, když něco potřebují. Je
mimochodem otázka, jestli je tiskárna povolené vybavení na kolejích (viz problém č. 1) a jestli si tedy studenti
mohou dovést vlastní.

Důvod odmítnutí: Tiskárna je součástí příslušenství počítače, takhle na problematiku nahlíží
již léta SKM UP. Připomínka nereflektuje reálný stav věci. Zavedení SafeQ systému v areálu kolejí je
Kolejní radou UP a SKM UP projednáváno cca rok. Jde o duplicitu, která je zároveň řešena a, v brzké
době bude dořešena. Odkazujeme na zápisy z jednání KR UP. Dle posledního sdělení ze dne
02.03.2016: „Dodávka multifunkční síťové tiskárny na kolej BV je součástí většího projektu na tato zařízení do
celé struktury UP, který má na starost Knihovna UP. Tím pádem musíme respektovat veškeré časování tohoto
velkého projektu. V této chvíli je vypsáno výběrové řízení v rámci řešení nadlimitní zakázky. Podle posledních
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informací je otevírání obálek nabídkového řízení naplánováno na 18.4. a pokud vše půjde hladce, realizace
dodávky tiskáren by měla proběhnout do konce května 2016. Chápeme, že toto časování není pro studenty příliš
komfortní, bohužel s tím ale takto musíme všichni počítat.“ Informoval Ing. Suchánek, ředitel SKM UP.

Připomínka č. 8:
Zastaralé vybavení - na Neředínských kolejích jsou pračky kvalitní, na kolejích B. Václavky tak 30-40leté

Důvod odmítnutí: Připomínka nereflektuje reálný stav věci. Pračky na Envelopě jsou roku
výroby 1997 a 2000. V užívání SKM UP není žádná pračka ani třicetiletá, ani čtyřicetiletá. Všechny
pračky jsou funkční, pravidelně revidovány. Kolejní rada UP si dovoluje také poznamenat, že za
funkčnost praček plně odpovídá SKM UP, z pohledu KR UP lze žádat pouze kvalitní a funkční
pračky. Cenové relace, značky a typy jsou ale plně v gesci SKM UP tak, aby zabezpečili požadavek
ubytovaných klientů a KR UP na kvalitu. Z pohledu Kolejní rady UP si tuto povinnost SKM UP plní.

Připomínka č. 9:
Na kolejích se nedá platit bez poplatku kartou. Opět snad bude vyřešeno možností online plateb. K tomu
poznámka, že by se tímto způsobem měl dát dobíjet i ISIC.

Důvod odmítnutí: Připomínka znova duplicitní. Problematika byla diskutovaná již 15. 12.
2015 s ředitelem SKM UP, Ing. Suchánkem, za přítomnosti místopředsedy AS UP, Bc. Kaštila. Dle
sdělení ředitele SKM UP, je tato otázka předmětem mnoha jednání na různých úrovních Univerzity.

Připomínka č. 10:
A mohl by mít (ISIC) jednotný účet. Ne samostatný účet na tisk v knihovně, samostatný účet na Menzu. Ale
mohly by být "UPOL kredity", které by se jednotně dobíjely a pak byly využitelné ve všech univerzitních
zařízeních.

Důvod odmítnutí: Připomínka znova duplicitní. Problematika byla diskutovaná s vedením
SKM UP již v roce 2014. Problém je složitější, než se na první pohled zdá. Je jak v rovině softwarové,
tak v rovině účetní. Zatímco menzy a koleje spadají pod SKM UP, poskytovatel SafeQ systému je jinou
právnickou osobou.

Připomínka č. 11:
Není možné si vybrat, s kým budou studenti na pokoji. Proč ještě nejsou smíšené pokoje (kluk-holka) jinde než v
Neředíně?

Důvod odmítnutí: Připomínka nereflektuje reálný stav věci. Za prvé, je možné si vybrat,
s kým bude ubytovaný klient na pokoji, ideálně je před podpisem ubytovací smlouvy kontaktovat
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referentku nebo vedoucí koleje. Za druhé, starší ročníky (nenastupující studenti do 1. roku Bc. studia)
již v průběhu roku mají možnost domluvit si přestěhování na prázdný volný pokoj (je-li takový
v nabídce). Z hlediska smíšených pokojů, ty jsou jak v Neředíně, tak na koleji E. Rošického, dále je
umožněno v principu takové bydlení na všech kolejích, snad s výjimkou kolejí 17. listopadu a
Šmeralova. Zde ale narážíme s SKM UP na problém buňkového systému, kdy SKM UP ve snaze vyjít
vstříc svým ubytovaným klientům požaduje souhlas se smíšeným pokojem ode všech obyvatel
daného buňkového systému. Nelze upřednostnit jednu dvojici před potenciální nespokojeností
ostatních klientů. Snad zde ještě malá poznámka k určení a cílům Správy kolejí a menz UP a
Univerzity jako takové. Univerzita na svých kolejích má především zabezpečit ubytování svým
studentům. Při kapacitě 4 604 lůžek je prioritou organizačně zabezpečit ubytování studentů,
kombinace studentů na jednotlivých pokojích je umožněna, vyžaduje ale aktivní přístup samotných
klientů.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že mnohé z připomínek nereflektují reálný stav na kolejích
Univerzity Palackého v Olomouci. V případě práce Kolejní rady UP je zaužívaným zvykem, že je
projednaná každá opodstatněná připomínka, avšak až po ověření veškerých objektivních skutečností
tyto připomínky předkládá Kolejní rada UP k řešení Správě kolejí a menz UP. Je pro nás
překvapením, že Akademickému senátu UP byly předloženy připomínky, které již buď byly
vyřešeny, nebo v řešení jsou, nebo které svou nereálností dehonestují obraz kolejí UP. Věříme, že ve
svém odůvodnění jsme dostatečně vysvětlili odmítnutí předmětných připomínek.

Zapsal: Michal Kerestúri
V Olomouci dne 22. března 2016

M I C HAL

KEREST ÚRI ,

V

. R .

předseda KR UP v ak. roce 2015/2016
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