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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  30. 10. 2019; 16:30 – 18:45 

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

Přítomni:       KR:  Filoména Ághová, Charlotte Kaňkovská, Andrea  

     Kopečná, Katarína Rybárová, Natálie Říhová,  

     Dominik Bilanský, Matěj Cetkovský, Dominick Ivan, 

     Jan Chmil, Lukáš Mada. 
 

   SKM:  Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena  

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

      

Hosté:  

 

Omluveni:  KR:  Jan Kocur, Jakub Revaj. 

  

 

Program:  

1. Otevření jednání 

2. Úvodní organizační informace pro ak. rok 2019/2020 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

4. Různé 

5. Ukončení jednání 
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1. Otevření jednání 

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

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

přítomné, že některé připomínky za jednotlivé koleje byly zaslány zaměstnancům SKM UP 

před jednáním.  

2. Úvodní organizační informace pro ak. rok 2019/2020 

a) Předseda Kolejní rady seznámil přítomné s volebními výsledky do Kolejní rady pro 

akademický rok 2019/2020. 

Kolej 
Zvolený zástupce KR UP 

v ak. roce 2019/2020 

17. listopadu Dominik Bilanský 

Bedřicha Václavka A Katarína Rybárová 

Bedřicha Václavka C Bez zástupce 

Evžena Rošického Filoména Ághová 

Generála Svobody A Jan Chmil 

Generála Svobody B Dominick Ivan 

Chválkovice Natálie Říhová 

J. L. Fischera A Andrea Kopečná 

J. L. Fischera B Jakub Revaj 

Neředín I Lukáš Mada 

Neředín II Charlotte Kaňkovská 

Neředín III Matěj Cetkovský 

Neředín IV 
Kolej určena studentům 

Erasmu 

Šmeralova Jan Kocur 

 

b) Předseda Kolejní rady informoval členy Kolejní rady o definitivní podobě 

přidělování benefitů. Po dohodě s SKM dostane každý člen Kolejní rady s výbornou 

docházkou jedno měsíční kolejné zdarma, a sice k poslednímu měsíci jejich pobytu 

v tom kterém akademickém roce.  
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c) Předseda Kolejní rady seznámil přítomné s výsledky volby předsedy a 

místopředsedkyně KR UP pro následující ak. rok.  

Matěj Cetkovský: Předseda Kolejní rady má od letošního akademického roku 

 novou pravomoc, a sice jmenovat zmocněnce pro menzy. Jak je veřejně známo, 

 tak menzy jsou ztrátové a dotují se z kolejného. Pokud jsou optimalizovány 

 veškeré náklady, tak je tento stav naprosto v pořádku. Ovšem považujeme za 

 správné, aby v Kontrolní komisi stravovacího provozu seděl zástupce kolejní 

 rady. Tedy člověk, který zastupuje ty, kteří menzy dotují. Pro letošní rok jsem 

 jmenoval Charlotte Kaňkovskou. 

d) Úvodní slovo ředitele SKM UP Ing. Josefa Suchánka 

Ing. Josef Suchánek: Děkuji Matějovi za slovo, ačkoliv toho asi moc 

nenapovídám. Jsem velmi rád, že jsou obsazeny všechny koleje. Zejména to, že 

je mezi Vámi tolik nových tváří. Na začátek bych chtěl říct, že tato Kolejní rada, 

kterou reprezentuje Matěj Cetkovský, jako šéf, tak souznění mezi KR UP a SKM 

UP je fajn a na vysoké úrovni. To je dáno zejména díky tomu, že i když máme 

mnoho různých názorových rozkolů, tak vždy dokážeme vést kultivovanou debatu 

a většinou se dokážeme dobrat řešení, které je prospěšné jak pro ubytované, tak 

pro SKM. Na jedné FB skupině jsem se dočetl výzvu jednoho studenta, aby se 

s Kolejní radou nikdo nebavil, protože jste špiclové. Což je nesmysl, protože jsme 

přirozeně v opozici. A jsem rád, že naše rozdíly dokážeme vyřešit, řekněme 

diskusní formou. Nováčkům bych rád řekl, že Kolejní radu jako takovou uzná 

vám a respektuji a musím říct, že se za ni i příležitostně „schovávám“. Vždy, 

když se při našem rozhodování dostaneme do rozporu s nějakou částí 

ubytovaných nebo i jinou částí Univerzity a pro nás je velmi důležité mít tyto věci 

předjednané na Kolejní radě, protože samozřejmě není možné řešit vše s každým. 

Víme, že se na Vás skutečně může každý obracet a vy budete připomínky tlumočit. 

Podstatné také pro nás je, že máte zapnutou dobrou autocenzuru, protože většina 

Vašich připomínek je velmi legitimních a rozumných. Mnohokrát tady padlo, že 

se přednesen nějaký požadavek z úst zástupce té, které koleje vy řeknete, že ve 

světle všech okolností, které znáte na požadavku netrváte. Což je velmi důležité.  
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Matěj Cetkovský: Děkuji Vám, pane řediteli, za úvodní slovo. Možná by se onen 

student mohl na nějaké jednání Kolejní rady dostavit a bylo by mu následně 

jasné, jak se věci mají. Nicméně toto jsou věci, ze kterých si, minimálně já, 

skutečně nic nedělám. 

  



| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| KR-Z-19/10/30-Z1 | skm.upol.cz/kr/   Stránka 5 z 30 
 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej 17. listopadu (Zastupuje Dominik Bilanský) 

a) Společné prostory topení – zima 

Dominik Bilanský: Jak jsme řešili topení, tak zde bych rád dodal informaci 

ohledně topení na mé koleji. Týká se to společných prostor, tedy kuchyňky, 

toalety a sprchy. Zejména ve vyšších patrech bylo topení studené. 

Ing. Koněvalík: Vyšlu pana údržbáře, aby situaci prověřil. 

 

b) Zástupce přednáší požadavek na dodání malé trouby do 6. patra 

Dominik Bilanský: Měl bych malou prosbu, a sice o dodání trouby do 6. patra 

do kuchyňky. 

Božena Vondráková: O patro níže máte celý sporák a můžete jej používat. 

Dominik Bilanský: Ano, souhlasím, nicméně již se mi několikrát dostalo 

poznámek od děvčat, abych si šel vařit na svoje patro. 

Ing. Koněvalík: Za rok bude na 17. listopadu absolutně všechno jinak. Aktuálně 

doděláváme projekt, kdy se budou kompletně renovovat kuchyně, studovny, 

společné prostory, takže si myslím, že to teď nemá smysl řešit. Ten uživatelský 

komfort se všehovšudy výrazně zvýší. Aktuálně se to musí doprojektovat, 

následně vysoutěžit a přes prázdniny zrealizovat, což bude velmi narychlo. 

Hlavně musí udělat kolej a následně vzniknou na půdě nové apartmány.  

 

c) Poděkování za opravu kolísavosti vody s ALE 

Dominik Bilanský: Za mou kolej bych rád poděkoval za vyřešení problémů 

s kolísáním vody. Ačkoliv bych chtěl reportovat, že se na jižní straně tento 

problém občas znovu objevuje. Tak se chci zeptat čím by to mohlo být. 

Ing. Koněvalík: Chtělo by, aby se to zmapovalo. Potřebujeme vždycky vědět kdy 

k tomu dochází, na jakém místě apod. Zkuste ale zjistit, prosím, co a jak, pošlete 

mi e-mail.  

 

Kolej Bedřicha Václavka (Zastupuje Katarína Rybárová) 

a) Vyčištění osvětlení 

Katarína Rybárová: Zde bych chtěla poděkovat za něco co zařídila moje 

předchůdkyně, a sice čištění osvětlení. Skutečně je to mnohem příjemnější. Jen 
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malý dodatek, že se na bloku C se tento problém úplně nevyřešil. Chci se zeptat, 

jestli se to řeší individuálně, nebo hromadně. Případně na koho se máme obrátit. 

Mělo by to být 4. patro na bloku C) 

Božena Vondráková: Ono se jede postupně a čistí se, ale očividně se aktuálně 

zastavili u čtvrtého patra, nebo níže. Podíváme se kde skončili.  

 

b) Problematický úklid na bloku C. (Fotografie v příloze) 

Katarína Rybárová: Na bloku C) (5. patro) si děvčata stěžují na kvalitu úklidu. 

Takhle to vypadá hned poté co odešla z „úklidu“. I já jsem na tomto patře dva 

roky zpět a s touto stejnou paní uklízečkou jsme taktéž měli noho problémů. 

Božena Vondráková: Rozumím a děkuji za fotografie. Nicméně pro to, abychom 

problémy s úklidem skutečně mohli řešit bych Vás poprosila, abyste to řešili 

okamžitě. Abychom se skutečně mohli přijít ihned podívat a sjednat nápravu. 

Takhle to můžeme jít řešit, a taky budeme, ale nemáme, jak se konfrontovat 

s reálným stavem. Porot Vás prosím, abyste při takovém problému ihned šli na 

recepci nebo volali vedoucím koleje.  

Matěj Cetkovský: Pro absolutní jistotu řešení bych ubytovaným radil, aby volali 

vedoucím koleje, a ne na recepce. 

 

c) Vysoká poruchovost výtahu 

Katarína Rybárová: Dostala jsem informaci, že na bloku C) je velmi poruchový 

Ing. Koněvalík: Pokud nefunguje, tak je třeba to nahlásit na recepci a hned se 

to řeší. Aktuálně je za 180 000,- objednávka na opravu výtahu, protože tento 

výtah je skutečně poruchový. Což je téměř 20 % ceny výtahů, protože se 

neplánuje nový výtah na Václavkách dlouhou dobu. Nicméně na Vaší koleji máte 

na bloku 3 výtahy.  

 

d) Defektní zásuvky ve studovnách 

Katarína Rybárová: Poprosila bych o revizní kontrolu zásuvek ve studovně. Mám 

pocit, že jich tak polovina nefunguje. Nejsou nebezpečné, že by jiskřily, ale 

prostě nefungují. 

Ing., Koněvalík: Každý barák se reviduje jednou za tři roky a jde to postupně. 

Poznačím si to, aby se na to někdo podíval. 
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e) Potah na žehlící prkno 

Katarína Rybárová: Jen taková malá drobnost, poprosila bych o výměnu potahu 

na žehlícím prkně, už je propálený a neplní tu funkci.  

f) Nedostatečná lednice v pokoji 012 

Katarína Rybárová: Jen bych měla malou prosbu na závěr. V létě jsem bydlela 

na pokoji C012 a byla tam jen jedna malá lednička pro celou buňku. Bylo nás 

tam jen pár a i tak jsme měli problém s prostorem v lednici. 

Božena Vondráková: Tam nedáme ledničku, je tam vysoká dvoudveřová 

lednička. Můžeme se pokusit ji vyměnit za trochu větší, případně dodáme ještě 

jednu ale obávám se, že budeme mít problémy s prostorem. 

 

g) Teplota na kolejích – nedostatečné topení 

Bod byl jako souhrnný projednán v bodě 4.2 

 

Kolej E. Rošického (Zastupuje Filoména Ághová) 

 

 Filoména Ághová: Je fakt, že jsem sice na kolejích teprve jeden měsíc, ale snažím se co 

 nejvíce rozhlížet a bavit se s lidmi o jejich problémech a co je trápí. Dále se samozřejmě 

 budu snažit v rozšiřování svých obzorů. 

 

a) Poplatky za odpad pro zahraniční studenty (zejména SVK)  

Filoména Ághová: Ze zápisů z minulých let jsem se dočetla ohledně poplatků za 

odpad pro zahraniční studenty. Rovněž o propagaci této skutečnosti. Údajně 

měla na každé koleji viset vlajka SVK společně s těmito informacemi. Nicméně 

jsem se ji nedohledala.  

Matěj Cetkovský: Já říkal, že se na vlajku svého národu každý chytí. 

Natálie Říhová: Ty Slovenské vlajky byly nápad Matěje. Já jsem si to na 

Chválkovicích zkusila sama a u té vlajky si lidé skutečně zastaví. Takže ona to 

na Chválkovicích byla jen moje vlastní iniciativa. Bylo na SKM, jestli to 

převezmou nebo ne.  
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Filoména Ághová: Myslím, že by bylo skutečně dobré, kdyby to tam bylo. 

Zařídím to. Protože ani já jsem o tom nevěděla a ty informace se ke mně 

nedostaly.  

Ing. Suchánek: Tyto informace rozdáváme každému zahraničnímu studentovi při 

ubytovacím procesu v češtině i angličtině. Každému fyzicky do ruky. Písemně..  

Ing Suchánek: Já bych k tomuto ještě obecně něco řekl. Magistrát slíbil, že tuto 

šílenou proceduru změní. Dokonce to máme od nich písemně, a to od nového 

roku. Nicméně to není ani na pořadí jednání Zastupitelstva. Mysleli jsme si 

skutečně, že už bude vše vyřešeno, nicméně se nám situace opět zkomplikovala.   

Matěj Cetkovský: Když jsem předával zprávu o činnosti, tak jsem při debatách 

s panem rektorem na toto téma narazil. Už to vypadalo celkem optimisticky.  

Ing. Suchánek: Pan rektor měl ty informace ode mě a já je měl od náměstkyně. 

Jak jsem říkal, máme to potvrzené písemně s podpisem. Takže i já byl velký 

optimista. Nicméně „něco se tam pokazilo“ a opět se řešení odkládá. Budeme 

tedy asi muset znovu začít intenzivně studenty informovat.  

 

b) Pračky na kolejí 

Filoména Ághová: Protože jsem na kolejích krátkou dobu, tak jsem při pátrání 

o problémech na kolejích musela zabrouzdat do průzkumu spokojenosti. Velmi 

mnoho stížností se týká praček. To nám přišlo i v aktuálních formulářích 

s podněty na Kolejní radu. Na kolejích údajně funguje pouze 2 z 5 praček. Matěj 

mi řekl, že se mám  

Jana Šimková: Pokud nefunguje pračka, tak studenti mají možnost zapsat do 

knihy závad a budou samozřejmě opraveny.  

Matěj Cetkovský: Jen bych dodal, že cenu praní jsme řešili na jednom z jednání 

Rady, kdy jsem požadoval, aby právě z důvodu určité časové omezenosti praní 

byly nakupovány pouze pračky s digitálními časomírami, aby studenti věděli, kdy 

mají prát. SKM tehdy řekla, že se tak dělat nebude, protože tyto pračky jsou 

v této cenové relaci velmi poruchové. Na můj popud se měli všude vyvěsit návody 

ke všem pračkám, aby teda studenti věděli, co mají od jednotlivých programů, 

alespoň přibližně, očekávat. 

 

V pořadu projednání navazuje bod c), který byl projednán níže 
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c) Návody u elektrospotřebičů, zejména praček. 

Bod projednán jako společný pod číslem 4.3 

 

d) Stojany na hygienické potřeby 

Filoména Ághová: Ještě bych ráda dodala, sama za sebe, poděkování za stojany 

na hygienické potřeby, které visí ve sprchách. Skutečně je to velký pomocník a 

úleva na prostor. 

Jana Šimková: No tak ten není od nás. Ten si tam, s největší pravděpodobností 

někdo z loňského roku zapomněl. Nicméně pochvalu přijímáme.  

Matěj Cetkovský: Tak by možná nebylo od věci se inspirovat tímto 

„zapomenutým“ kusem a dát je všude. 

 

e) Nerovnost ve vybavení na pokojích při stejné výši kolejného 

Filoména Ághová: Jedna studentka si v našem formuláři stěžoval na nerovnost 

ve vybavení pokojů. Zejména skříněk, a že některé pokoje mají navíc gauče nebo 

palandy. Že tuto informaci nemohla nikde vyčíst a podle toho se například 

rozhodnout, pro který pokoj se rozhodne, ale platí za to stejnou cenu.  

Jana Šimková: Jediná nerovnost je, že když se zrušily trojlůžkové pokoje, tak na 

pokojích pro dva zůstal nábytek pro tři. Takže ta palanda navíc je postel po tom 

třetím, který už tam není k nastěhování. 

 

f) Jídlo na recepci a platební terminál. 

Filoména Ághová: Mnoho studentů se mě ptalo, proč není možné si na zakoupit 

nějaké jídlo, pití nebo zaplatit přes terminál kolejné. 

Jana Šimková: Když jsme kdysi službu zavedli, tak se za měsíc prodalo zboží za 

3 000,- (tržba, nikoliv zisk) a to jen z počátku. Pak to bylo mnohem horší. 

Samotná údržba a cena pokladní technologie plus terminál je skutečně vysoká a 

bylo to velmi ztrátové.  

 

g) Pochvala uklízeček 
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Filoména Ághová a Matěj Cetkovský: V jednom z našich komunikačních 

formulářů se rovněž objevila pochvala uklízečkám koleje, tak ji zde vyřizujeme.  

Filoména Ághová: K tomu úklidu bych ještě chtěla dodat, že si děvčata na 

kolejích stěžovaly, že uklízečky uklízí jen koupelny je jednou týdně a ostatní věci 

se uklízí prakticky denně. 

Matěj Cetkovský: Teď je otázka, jestli si děvčata stěžují na to, že se nedodržuje 

rozpis úklidu, nebo jim úklid přijde nekvalitní, anebo jim přijde úklid kvalitní, 

ale nestačí to jednou týdně. Ve spolupráci s SKM jsme vyhotovili harmonogram 

úklidu. Co se týče kvality, tak náprava „by měla být“ velmi jednoduchá, nicméně 

pokud se jedná o frekvenci, která není dodržována, tak by bylo třeba udělat 

koncepční změnu.  

 

Kolej Generála Svobody A (Zastupuje Jan Chmil) 

a) Plech 

Jan Chmil: Jsem celkem vášnivý pekař a mnohokrát se mi stává, že když si půjčím 

plech, tak jej dostanu špinavý a musím si jej sám čistit. Některé nečistoty jsou 

tam skutečně zaschlé. 

Ing Malý: Je to nešikovné řešení a bojujeme s tím stále. Kdyby to člověk před 

vámi vrátil v pořádku, tak nebudete nadávat vy. To je jasné. Může se stát, že 

recepční přijme plech, který není úplně čistý 

Matěj Cetkovský: Možná by nebylo od věci, kdyby recepční plechy jednoduše 

nepřijali.  

Ing. Suchánek: Půjčování plechů jsme zavedli proto, aby tam nějaké plechy 

vydržely, protože se hojně kradly. Nicméně nechceme zavádět povinnost 

recepčních. To nepřijímání plechu se samozřejmě nabízí, ale student často vrací 

plech, když jde z koleje. Nechceme na recepční přenášet další možnosti konfliktu 

se studenty. 

Matěj Cetkovský: A je možné zavést časový limit pro půjčení plechu? Ale 

samozřejmě do tohoto já nevidím. 

Božena Vondráková: Jistě se může stát, že má recepční velkou frontu a 

nezkoumá, zda je plech čistý. 

 

b) Posilovna – délka cvičení 



| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| KR-Z-19/10/30-Z1 | skm.upol.cz/kr/   Stránka 11 z 30 
 

Jan Chmil: Rád bych se přesunul k tématu posilovna. Mám problém s časy 

některých cvičících. Mnohokrát se stává, že je klíč vypůjčený na čtyři hodiny a 

dotyčný blokuje posilovnu ostatním. Bylo by možné nějak čas omezit? 

Matěj Cetkovský: Psal jsem loni nový Řád posiloven, který byl reakcí na 

předchozí velmi obecný řád, který spoléhal na „lidské dobro a ohleduplnost“. 

Je tady určitý komfort, že nejsme na cvičení omezeni. Recepční jsou však povinni 

dohlížet na to, když někdo odchází  

 

Následná debata nad vybavením posilovny  

 

Ing. Malý: Co se délky cvičení týče, tak toto je první impuls.  

Matěj Cetkovský: V Řádu se rovněž píše, že správce posilovny navrhuje Kolejní 

rada a pokud SKM nemá připomínek, tak jej přijímá. Tímto bych tě rád 

nominoval na pozici správce posilovny Generála Svobody.  

Jan Chmil: Nominaci přijímám.  

Ing. Malý: Toto potvrzuji. Domluvíme se na dalších podrobnostech. Budete to 

mít i jako určitý benefit.  

 

Kolej Generála Svobody B (Zastupuje Dominick Ivan) 

a) Erasmus studenti 

 

Proběhla debata nad nepořádkem ve společných prostorách. Z debaty 

vyplynul zájem nad zavedením kamerového systému. Toto téma bude 

předmětem následných schůzek SKM a KR UP. 

 

b) Štítky při inventarizaci 

Společný bod 4.6 

 

 

Kolej Chválkovice (Zastupuje Natálie Říhová) 

Natálie Říhová: Ráda bych na úvod poděkovala za všechny práce, které se přes léto na 

Chválkovicích udělaly. Jsem si vědoma rozsahu a náročnosti prací, které jsou mnohdy 

“neviditelné”, jako například kotelna. Rovněž děkuji za vydláždění plochy před kolejí, vypadá 
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to teď opravdu esteticky lépe, a v neposlední řadě za grill, který se nám po mnohaletém 

vzájemném úsilí podařilo konečně instalovat. 

a) Prodlužovací šňůry 

Natálie Říhová: Ráda bych požádala SKM o prodlužovací šňůry, které by byly 

pro studenty k zapůjčení na recepci koleje.  

Ing. Malý: Bylo nakoupeno asi 30 prodlužovacích šňůr, pokud ještě nebyly 

dodány na Chválkovice,  ověřím stav a dodáme je v co nejkratším čase. 

b) Chybějící zrcadla ve 2. patře v koupelně 

Natálie Říhová: Dostala jsem podnět ohledně chybějících zrcadel ve druhém 

patře (tam, kde se dávaly nové poličky). Chtěla jsem se zeptat, jeslti už jsou třeba 

objednány, plánují se instalovat v co nejkratším čase. 

Ing. Koněvalík. Jsou objednány a měly by být dodány v dohledné době. 

c) Nové poličky 

Natálie Říhová: Přijde mi, že nově instalované poličky v koupelnách nejsou příliš 

kvalitní. Přijde mi, že toho moc neunesou a jsou vyrobeny z tenkého plastu. 

Ing. Koněvalík: Kupují se čtyři roky stejné poličky a úplně všude stejné. Nikdo 

si doposud nestěžoval. Jste v tomto případě úplně první. Rozhodli jsme se plošně 

instalovat tyto poličky úplně všude, oproti starým skříňkám, které už byly 

mnohdy rozbité a nekompletní. Pokud však víte o nějakých poličkách, které by 

byly poškozené či jinak vadné, budeme rádi za podnět. 

Natálie Říhová: Tlumočím jen svůj osobní názor, čeho jsem si všimla. Nic víc. 

d) Sušárna č. 2 

Natálie Říhová: Toto téma jsme probírali už vloni. Kolej sice má sušičku i jednu 

sušárnu, ale jak jsem zmiňovala již vloni, pokud se naráz rozhodne prát větší 

množství lidí, je tato kapacita nedostačující. Proto se chci zeptat, zda-li bude na 

koleji zřízena ještě jedna sušárna. 

Ing. Malý: Vydržte. Zatím máme v místnosti, kde plánujeme zřídit druhou 

sušárnu, provizorní sklad. Jakmile ji vyprázdníme a připravíme to tam, 

nainstalujeme šňůry, měla by být druhá sušárna připravená k použití.  

e) Dřevěná prkýnka v kuchyňkách 

Natálie Říhová: Kdysi byly v kuchyňkách hrubé dřevěné podložky pod hrnec, pro 

odstavení horkého hrnce z plotýnky. Už je nemáme, musely se vyřadit. Sloužily 

dlouho a dobře, ale odešly na celkovou únavu materiálu. Chtěla bych poprosit 
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o dodání nových. Jejich užívání je pohodlné a je jich třeba už jen proto, že 

například v kuchyňce ve třetím patře je na lince už několik otisků od žhavého 

hrnce, který tam někdo postavil. 

Ing. Malý: Je fakt, že teď už se dělají podložky i z plastu nebo skleněné 

f) Úprava parkovací plochy a lokace kontejnerů 

Natálie Říhová: Chtěla bych poděkovat za úpravu levé strany parkovací plochy 

v zadní části koleje a chtěla bych poprosit o dokončení pravé strany (hned za 

budovou koleje). V areálu sice neparkuje velké množství aut, ale byla bych ráda, 

kdyby se tyto práce dokončili, abychom je “nestrkali před sebou”.  

Ing. Koněvalík: Naše myšlenka je parkování na pravé straně zrušit, roztáhnout 

parkovací lochu na levé straně a za budovu koleje, do pravé části, přestěhovat 

kontejnery. Ve hře je momentálně spíše tato varianta. 

Natálie Říhová: Dobře, souhlasím. Když už mluvíte o umístění kontejnerů, 

dostala jsem od jedné studentky podnět, ve kterém se ptá, zda-li by se kontejnery 

nemohly přesunout zpět na své původní místo, tedy ke vstupu na kolej. Mé 

stanovisko, které budu slečně tlumočit, je, že kontejnery setrvají na svém 

aktuálním místě, pokud je zpět ke vstupu nepřesune SKM. Vstup na kolej je bez 

nich o mnoho více reprezentativnější a není zase tak velký problém zajít si se 

smetím pár kroků za roh koleje. Pokud se tedy nově přesunou právě tam, 

poprosila bych o úpravu plochy, aby k nim byl umožněn co nejpohodlnější a 

nejbezpečnější přístup. Zde bych ráda požádala o slíbené světlo “na pohyb”. 

Pokud totiž někdo jde vynést koše po setmění, není trasa k popelnicím nijak 

osvětlená, a tudíž jsou tyto špatně dostupné.  

 

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

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

Kolej Neředín I (Zastupuje Lukáš Mada) 

Lukáš Mada: Na úvod bych rád řekl, že asi tak nějak všichni víme, tak Neředín I je 

celkem bezproblémová kolej, kde se problémy mnohdy musí hledat. Nicméně já jsem 

si tu práci dal a nějaké jsem našel. 

 

a) Informace ohledně automatu v I. patře 

Lukáš Mada: Jak to vypadá s automatem v prvním patře? Vrátí se? 
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Jana Šimková: Automat nebude, protože se výrazně nevyplatil. 

 

b) Koše na odpadky na toaletách 

Lukáš Mada: Snesla se výrazná vlna nevole, že byly odstraněny koše na drobný 

odpad z koupelen. Smím se zeptat proč tomu tak bylo a zda se vrátí zpět? 

Jana Šimková: Koše jsme odstranili ze dvou důvodů. Zaprvé koše na drobný 

odpad byly na NI jako na jediné koleji. To by ale nebyla až zase taková závada. 

Hlavním problémem byly zejména nechutné hygienické návyky mnohých 

děvčat Jedná se zejména o dámské hygienické potřeby, které děvčata do ničeho 

nebalila, byly většinou jen tak pohozené, stávalo se, že kolem byla i trochu krve 

a koš byl také zanesen. Již tak mají paní uklízečky dost nervů z toho, že uklízí 

některé apokalyptické stavy, tak jim skutečně nechci přidávat další zátěž.  

 

c) Sušáky na prádlo 

Lukáš Mada: Na mé koleji naneštěstí nejsou k dispozici sušárny. Vím, že prostor 

se jen těžko vykouzlí, nicméně byla by možnost poskytnout sušáky na prádlo 

k zapůjčení? 

Jana Šimková: Sušáren je obecně na Neředíně hodně. Loni se počet významně 

navýšil a prostor pro sušení je. 

Ing Suchánek: A kam byste sušáky dávali? Vždyť ty pokoje jsou skutečně malé. 

Lukáš Mada: Já myslím, že by se to tam vešlo. Sice už nic dalšího, ale vešlo.  

Matěj Cetkovský: Já se tady kolegovi Madovi musím omluvit, ale přikláním se 

na stranu SKM. Za prvé se téma sušáren na NI již řešilo.1 Za druhé ano, sušárna 

tam byla skutečně Vám byla odebrána. Nicméně máte jako jediní velký luxus, a 

sice že můžete prát neomezeně, zdarma a prakticky kdykoliv. Otázku komfortu 

opravdu chápu. Nicméně se s ní musíme potýkat všichni. Například já, když jdu 

prát a kdokoliv jiný jde prát na kampusu Neředín, tak se mu málokdy povede 

sehnat pračku ve stejném vchodě jako má on a málokdy se mu povede sehnat 

pračku a zároveň sušárnu ve stejném vchodě. Ale prakticky nikdy ve vchodě, ve 

 
 

1 V akademickém roce 2017/2018. Současně bylo řešeno loňský akademický rok, a to v souvislosti 
s kolejí Chválkovice. 
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kterém bydlím. Ne že by to nebylo nemožné v neexponované časy a dny, ale 

pravděpodobnost je prostě malá. Mnohdy jdu prát na NII vchod A, kdy následně 

prádlo suším na Koleji NIV. Ten diskomfort chápu, nicméně zažíváme jej na 

kampusu všichni a řekl bych že i ve větším rozsahu.  

Lukáš Mada: Voliči se to přejí a chodí mi na toto téma podněty. 

Jana Šimková: My jsme se sušáky měli problém už v minulosti. Mnohdy si to 

studenti jen tak vyprali v umyvadle, ale nevymáchali a museli jsme vyměňovat 

celá lina. Na první pohled se to nemusí zdát, ale i s takovou banalitou mohou 

být celkem velké náklady.  

Matěj Cetkovský: A zjistil jsi třeba, že by sušárny na ostatních vchodech byly 

vytížené? 

Lukáš Mada: Tady jde spíš o otázku uživatelského komfortu mých voličů. 

d) Datel 

Lukáš Mada: Pokud si jistě vzpomínáte, tak minulým rokem otřásla mou kolejí 

kauza datel. Dokonce jste sám navštívil inkriminovaný pokoj. Mám pro Vás 

ovšem špatnou zprávu. Byl jste na špatném pokoji. Slečny jsem totiž navštívil a 

ony řekly, že jste byli vedle.  

Ing. Suchánek: Nebyli jsme vedle. Kolegyně Šimková mě vedla a ona místní 

poměry zná. Ptali jsme se více lidí. Možná by Vám děvčata mohla konečně říct 

o co jim konktrétně jde.  

Lukáš Mada: Nepřistoupím na to, že si ze mě dělají legraci. Navrhoval bych 

kontrolu na místě a následné zacelení 

Matěj Cetkovský: Tam skutečně je otvor, do kterého se v létě usazují ptáci? 

Lukáš Mada: Je to tak. 

Ing. Suchánek: Nicméně jestli objednáme plošinu, tak to nebude úplně za 

stokorunu. Bude třeba skutečně zjistit, jestli se tam díra nachází. 

Matěj Cetkovský: Opět potřebuji nějaký výstup, takže poprosím kolegu Madu, 

aby vyfotil otvor v boku koleje a poslal ji na SKM, aby mohli zhodnotit, zda to 

za to stojí. Jednoduše potřebujeme vidět tu díru. 

Lukáš Mada: Dobrá, díry vyfotíme a pošleme. 

 

Kolej Neředín II (Zastupuje Charlotte Kaňkovská) 

a) Rapidní zhoršení úklidu ve vchodu B 
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Charlotte Kaňkovská: Mám zprávy od svých ubytovaných, že se s nástupem 

nového roku výrazně snížila kvalita úklidu ve vchodě B. Je možné, že je tam nová 

paní uklízečka? 

Jana Šimková: Ano, skutečně tam je. 

Charlotte Kaňkovská: Kolegyně právě psala, že byla předchozí roky naprosto 

spokojená, ale letos je to velký propad. Nevytírá, nechodí v určené dny, ale za to 

se vždycky ráda podepíše dopředu. Jen vynáší koš a to ne pravidelně. Děvčatům 

by to ani nevadilo, ale jelikož tam bydlí i zahraniční studenti, tak ti té 

pořádkumilovnosti zrovna nedají, a ještě více nepořádku přitápí. 

Matěj Cetkovský: Zde bych rád doplnil, že to bylo několik stížností z pátého 

patra. S novými stránkami se počet podnětů zněkolikanásobil. Vlastně bych řekl, 

že již teď jsme jich dostali více než za celý loňský rok.  

 

Jana Šimková: Já se na to podívám a s paní uklízečkou promluvím. Ještě jsem 

neměla možnost ji kontrolovat.  

 

Dovolil bych si citaci ze dvou formulářů: „Několikrát jsem byla na koleji, když 

paní uklízečka přišla, a úklid jí netrval ani 10 minut. Za tak krátkou dobu prostě 

nemůže stihnout umýt kuchyňku, chodbu a obě koupelny – a taky to podle toho 

vypadá. Chápu, že toho má hodně a když se dostane k nám nahoru do 5.patra, 

tak už se jí asi moc nechce, ale bohužel je to její práce a my tu chceme žít aspoň 

v relativním pořádku – a vzhledem k tomu, že nás tu bydlí 8 a ne všichni jsou 

úplně pořádní, tak je ten úklid opravdu potřeba aspoň jednou týdně udělat 

důkladně.“ 

 

„Na koleji NII (konkrétně vchod B, pokoj XXX) bydlím už třetím rokem a nikdy 

jsem neměla problém s úklidem ve společných prostorách buňky. Od září uklízí 

na koleji ale nové paní uklízečky, které úklid zanedbávají (pouze vynáší koš), v 

koupelně ani v kuchyňce a na společné chodbě v buňce zem od začátku semestru 

ještě neumyly, o záchodu ani nemluvím. Dalším problémem je, že nechodí podle 

rozvrhu pondělky a čtvrtky, ale v podstatě kterýkoliv den, kdy se jim to hodí (a 

někdy ani ne 2x týdně jak by dle rozvrhu měly, i když samozřejmě do papíru, 

který visí na dveřích se podepíšou). Nedostatečný úklid mi vadí, protože na 
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buňce bydlí 2 cizinci, kteří nejezdí domů a s úklidem po sobě si hlavu nedělají, 

takže odpadkový koš v kuchyňce často vyloženě přetéká odpadkama (což ještě 

není tak hrozné, protože já sama ho nepoužívám, ale ten smrad co z něho jde je 

fakt bomba), zem pod linkou je špinavá, o dřezu, indukční desce a lince samotné 

ani nemluvím.“ 

 

b) Nové LED osvětlení kampusu Neředín. 

Spojeno do společného bodu 4.4 

 

c) Garnýže 

Charlotte Kaňkovská: Psala jsem ohledně dodání garnýže do svého pokoje, ale mé 

žádosti nebylo vyhověno. Z jakého důvodu? 

Jana Šimková: Garnýže již kupovat nebudeme. Garnýže jsou prioritně na pro 

záclony a záclony si prakticky nikdo na pokoje nedává. Ostatně žaluzie jsou všude. 

 

d) Letáčky z DoD 

Charlotte Kaňkovská: Jedna z nově ubytovaných mi předala letáček ze 

současných dnů otevřených dveří a jsou tam natištěné špatné ceny. Slečna byla 

celkem rozčílená, i když je to samozřejmě rozdíl jen pár korun na noc. 

Ing. Suchánek: Každý rok je tiskneme znovu a aktualizujeme. Je samozřejmě 

možné, že se nám to pomíchalo. Prověříme naše zásoby a podíváme se jestli jsme 

je náhodou nezamíchali se starými.  

 

Kolej Neředín III (Zastupuje Matěj Cetkovský) 

a) Nové schody ve všech vchodech této kole 

Matěj Cetkovský: Na tomto místě bych rád SKM poděkoval za snad již definitivní 

vyřízení kritické situace se schody na mé koleji. Debatovalo se nad instalací 

kompletně nových schodů, ale nakonec jste se rozhodli k takovéto rekonstrukci. 

Můžeme asi říct, že jsou to schody repasované. Absolutně si nestěžuji, naopak to 

vítám, protože jste očividně hodně peněz ušetřili. . Jen se chci zeptat co Vás 

k tomu vedlo a jakou si myslíte, že schody budou mít životnost? Zároveň je 

možné, že se do schodů instalovala nějaká topná tělesa? 
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Ing. Koněvalík: V podstatě nás k tomu vedlo to, že jsme chtěli nový typ schodů, 

který by nebyl náročný na údržbu. Téměř samoudržovací. Což existuje a není to 

moc velký problém. Nicméně asi jako s každou větší rekonstrukcí na Neředíně 

nám dělal problém pan architekt, který nechtěl povolit takovou změnu na svém 

díle (ve smyslu autorského zákona) Jedny schody, které by byly nové měly stát 

něco kolem 250 000,- za jedny schody. Nicméně jsme je chtěli získat z dotačního 

projektu. Ale kvůli těmto komplikacím s panem architektem jsme se rozhodli jít 

touto cestou.  Co se ceny naší vlastnoruční rekonstrukce týče, tak nás to stálo 

v jednotkách nízkých desetitisíců na schody. Počítáme, že životnost bude celkem 

20 let. Přibližně. Topení tam skutečně je, a právě díky tomu by se mohla i 

životnost prodloužit, protože se nebude muset solit. Kolik bude stát vyhřívání je 

však otázka této zimy, a tak nechci předjímat s cenou nákladů na provoz, protože 

ty také nějaké budou. Nicméně by se to měla regulovat úplně samo. 

Matěj Cetkovský: Za to topení jsem skutečně velmi rád, protože to bylo vážně o  

Úraz. A vůbec se nebudu bavit o tom, že nám recepční museli chodit schody  

samotné solit ve dne v noci. A i to prostě nestačilo.  

Matěj Cetkovský: A kdy počítáte s Neředínem 2? 

Ing. Koněvalík: Postupně je budeme dodělávat. Letos je nestihneme. Nicméně 

jejich schody jsou aktuálně v relativně dobrém stavu. Nicméně N3 byly skutečně 

v havarijním stavu. 

b) Koše na tříděný odpad na recepci koleje 

Matěj Cetkovský: Na druhém jednání KR UP v loňském akademickém roce jsme 

navrhovali umístění košů na tříděný odpad do prostor recepce NII. Příslib byl 

učiněn (viz zápis ze dne 07. 11. 2017 bod Neředín II a)) To se však doposud 

nestalo. Proto bych rád SKM ještě jednou požádal o umístění těchto košů. 

Alespoň na PET lahve, protože recepce funguje hodně jako studovna a lidi se 

výrazně prolévají. 

SKM: Koše dodáme.  

 

c) Nové LED osvětlení kampusu Neředín. 

Spojeno do společného bodu 4.4 

 

Kolej Šmeralova (Zastupuje Jan Kocur) 
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 Zástupce je na školení v zahraničí. Požadavky předkládá předseda KR UP. 

a) Úklid ve 4. patře 

Matěj Cetkovský: Dle ubytovaných došlo k výměně uklízečky na zmíněném 

patře. Přes komunikační formulář nám přišly stížnosti na celkem rapidní 

zhoršení kvality úklidu. Naneštěstí nejsem seznámen s úplnými podrobnostmi. 

Nicméně mi bylo sděleno, že minulý akademický rok byl úklid takřka 

bezproblémový a nyní došlo ke zhoršení. Berte to tedy, prosím prozatím, jen jako 

report pro případné další stížnosti. Nicméně stížnost nebyla jen jedna.  
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4. Různé 

4.1. Vandalismus na kolejích a rušení nočního klidu 

Matěj Cetkovský: Jak by se řeklo v Pelíškách, „rozmohl se nám tady 

takový  nešvar“. Nicméně on se nám rozmáhá již delší dobu. Jedná se 

samozřejmě o  vandalismus a extenzivní rušení nočního klidu. Rád bych se 

v tomto bodě zaměřil  zejména na studenty Erasmu. Se studenty Erasmu je to 

každý semestr stejný  příběh, který mě už velmi unavuje. Vím, že SKM se snaží 

dělat co může  v potlačování těchto jevů, ostatně je to ve Vašem zájmu. Pokud 

vezmu v úvahu kolej Neředín IV, tak je to asi jako každý rok. Nic co by bylo extra 

závažné, abychom chtěli volat recepční a ochranku, nicméně každý týden Vás 

někdo v noci vzbudí, protože si „Erasmáci“ potřebují od plic ulevit, když čekají 

na taxíka směrem na večírek a z večírku. Nemluvě o tom, když se potřebují jít 

provětrat na balkón, když mají večírek na kolejí. Nicméně pokud se podíváme na 

situaci na Generálkách, tak mám za to, že byla překročena únosná hranice a 

mírumilovnému a edukačnímu přístupu by mělo odzvonit. Za všechny ubytované 

na kolejích žádám SKM o výrazné zpřísnění přístupu vůči studentům Erasmu. 

Tento měsíc mi přišlo tolik stížností na hluk jako za poslední rok. Z některých e-

mailů je mi vyloženě naznačováno, že si to s nimi příště půjdou vyřídit ručně. A 

upřímně se jim nedivím. Jsem na kolejích pět let a pokud bych měl vyzdvihnout 

jedinou věc, která mě štve ze všeho nejvíc, tak jsou to naši „nepřizpůsobiví“ 

spolubydlící ze zahraničí. Zde bych se rád vyhnul debatě o „našich“, protože 

tam to vymáhat umíme lépe. Nebudeme si tady nalhávat, program Erasmus není 

moc o studiu v zahraničí a rozšiřování obzorů, ale spíše o rozšiřování zorniček 

z drog, o nezřízeném pití tvrdého alkoholu a dalších aktivit, které jsou s tím 

spojené.  Jak uvedli kolegové z Generála Svobody, situace se tento semestr 

přiblížila bodu konfliktu. Našli se i tací, kteří řekli, že rezignovali. Že už Vám 

nevěří, že s tím něco uděláte, ale že ani my s tím nejsme schopni nic dělat. Mám 

za to, že naše největší prohra by byla, pokud by se slušní lidé z kolejí prostě 

odstěhovali, protože rezignovali.  

Ing. Malý: Pokud za sebe můžu, tak v poslední době víme jen o jedné akci a to o 

 akci na třetím patře. Tam byla udělena pokuta za rušení nočního klidu. S tím, 
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 že mají první napomenutí. Máme systém třikrát a dost, který se nám osvědčil. 

 Nemyslím si, že máme nějaký jemnocit. 

Ing. Suchánek: Zajímá mě ta rozdílná optika. Jednak to vnímají studenti na té 

koleji, na které žijí. My to vnímáme až tehdy, pokud se to dostane k recepční. 

Následuje vedoucí koleje a pak já. Proto mě zajímá jak se co nejvíce přiblížit 

pohledu těchto spolubydlících, kteří jsou již tak vyřízení, že to chtějí řešit formou 

vendety. Já se toho kárného procesu skutečně nezříkám. Nemáme problém 

někoho exemplárně potrestat. Neděláme to rádi, ale pokud si mám vybrat mezi 

tímto a znechucování života na kolejích slušných studentů, kteří chtějí mít klid, 

tak je to volba celkem jednoznačná. Pro aktuální semestr, pokud dobře počítám, 

máme nějaké tři stížnosti, takže se k nám skutečně nedostalo moc informací.  

Matěj Cetkovský: Já za sebe bych navrhoval kooperaci s fakultami. Napsat 

zahraničnímu oddělení, ať reportují situaci o tom, jak se jejich studenti chovají 

na svém studijním výjezdu, který musí platit. Víme, že univerzity na západ od nás 

toto často řeší velmi nemilosrdně.  

 

Následně proběhla debata ohledně nástrojů na vychytávání konkrétních 

viníků a rušitelů. Rovněž se komunikovala možnost navrácení programu Czech 

it out, který fungoval jako první edukační kontakt kolejí se studenty Erasmu.  

 

4.2. Topení na kolejích 

Katarína Rybárová: Ráda bych se vyjádřila k topení na kolejích. Přišli mi 

stížnosti, které se dají rozdělit do dvou kategorií. První je ta, že máme za to, že 

se topí skutečně málo. Zejména v září a říjnu, když byly některé dny skutečně 

sychravé, až skoro zimní, tak na kolejích byla skutečně zima. Druhým problémem 

je, že se při zapínání topení ozývá velmi praskavý a hučivý zvuk. U této věci bych 

ráda řekla, že je asi jasné, že když se topení dlouho nezapne, tak se potřebuje 

samo zahřát a dochází k nějakému pohybu materiálu. 
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Ing. Koněvalík: Topení má tři režimy. Buď se netopí, topí se „trochu“ a zimní 

režim. Dnes jsme přešli na zimní režim a topení poběží nepřetržitě. A na jaře se 

přejde na „trochu režim“. Systém si to reguluje sám dle čidel venku. Takže od 

dnešního dne by neměli studenti mít se zimou problém. Co se zvuku týče, tak 

systém je hydraulický, takže se po otevíraní mohou objevovat samozřejmě takové 

abnormální zvuky, to je ale normální. Pokud by to měl ale být nějaký extrém, tak 

ať se problém zapíše do knihy závad a pan údržbář se přijde podívat. 

Samozřejmě se může stát, že se někde pokazí ventil a začne to silně vibrovat.  

4.3. Návody na elektrospotřebičích, zejména u praček. 

Filoména Ághová: Právě s tímto souvisí i problém, který se tady již probíral, a 

sice návody k elektrospotřebičům. Např. když jsem chtěla na mikrovlnce změnit 

letní na zimní čas, tak jsem nevěděla, jak to udělat. Ale myslím si, že by 

Matěj Cetkovský: Ač se to může zdát pro již dospělé, výdělečně činné 

samostatné jednotky, které mají vlastní rodiny, směšné a možná bizarní, tak si 

musíme uvědomit, že na koleje často přichází lidé, kteří si třeba poprvé perou. 

Poprvé zkouší sami vařit, poprvé dělají na kolejích spoustu věcí… Ale pokud 

zůstaneme u elektrospotřebičů, tak si myslím, že je u mnohých legitimní, aby 

tam ty návody byly někde vystavené. Nicméně loni jste nám slíbili, že návody 

budou všude, a to minimálně u praček. Jde nám hlavně o ty časy, protože tam 

se jednalo o tu délku pracích cyklů. To se ale tedy, minimálně na Evžena 

Rošického nestalo. Příslib učiněn byl. 

Jana Šimková: Nevím, jestli jsem schopná to sehnat na starých pračkách, na 

těch nových to problém není. 

Ing. Koněvalík: Dají se sehnat, neměl by s tím být problém. 

SKM: Teď je otázka, aby ten návod vydržel. My je dáváme na zdi a někde na 

uzávěry. 

4.4. Instalace nového LED osvětlení na buňkách koleje Neředín. 

Matěj Cetkovský: Nejdříve bych rád začal pozitivně. Chtěl bych SKM poděkovat 

za instalaci nového osvětlení do vchodů na koleji Neředín III. Skutečně je 

příjemné vidět, když vejdete. Za toto jsem velmi vděčný a za svou kolej děkuji. 
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Omlouvám se přítomným, ale zde musím jít trochu více do minulosti. Dne 15. 11. 

2016 dne bylo projednáno na Kolejní radě, že by se mohlo vyměnit staré 

osvětlení na nové LED na celém kampusu. Tento podnět padl ještě za min ulého 

zástupce koleje, nicméně jsem mu jej, shodou okolností, navrhnul já. Dne 7. 11. 

2018 bylo na jednání Rady (bod Neředín III bod b)) učiněno prohlášení o 

instalaci nového osvětlení začátkem nového kalendářního roku, tedy začátek 

roku 2019. Tehdy se nic nestalo. Následně bylo učiněno další prohlášení, a to 

dne 21. 5. 2019, (zápis z téhož dne, bod 4.2) že všechny neředínské buňky budou 

mít osvětlení začátkem následujícího akademického roku, což je září 2019. Dnes, 

pokud se projdete po naší koleji, tak žádné nové osvětlení nenaleznete. 

Ing. Koněvalík: Nestihli jsme to. Je to samozřejmě v plánu a počítáme s tím. Je 

otázka, jestli máme začít teď, nebo počkat na prázdniny. Vchody a schody nám 

přišly důležitější. Vždy je to o prioritách. Je to téměř na řadě. Za mě osobně mají 

větší prioritu ventilátory. Zejména na dvojce, kde jsou ty ventilátory naprosto 

nevhodné. 

4.5. Průzkum spokojenosti 2019/2020 

 

Proběhla debata nad revizí průzkumu spokojenosti. Předseda Kolejní rady zpravil 

přítomné ohledně metodiky analýzy dat. 

 

4.6. Inventární štítky a zásah do soukromí 

Dominick Ivan: Rád bych tlumočil stížnost jednoho studenta, který měl problémy 

při inventarizaci majetku. Nelíbilo se mu, že se u tohoto prohlížely i skříně a 

považoval to za velký zásah do soukromí.  

Matěj Cetkovský: I mně toto přišlo jako stížnost ve formuláři. Zde je hlavně 

problém, že u některého nábytku jsou štítky zevnitř, je to tak? 

SKM: Ony jsou některé zevnitř, protože jsme tehdy neměli možnost udělat 

nové. Teď nám je CVT schopno vyrobit štítky prakticky okamžitě, ale tehdy se 
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to dávalo dovnitř, protože se ničily a nemohli jsme inventuru udělat a výrazně 

se tímto prodlužoval čas na ni strávený.  

Ing. Suchánek: Možná bychom to udělat měli, protože to bude dobré i pro nás. 

Jedna kolegyně při inventarizaci majetku taktéž musela otevřít skříň a nalezla 

tam ukrytého hocha.. 

Matěj Cetkovský: A dívali jste se pořádně?  

SKM: Řekneme to takhle. Neuděláme to hned, ale uděláme to všude a 

postupně.  

 

4.7. Knihy závad 

Ing. Koněvalík: Využil bych této příležitosti, abych Vás informoval ohledně 

chystané novinky. Máme v plánu kompletně zrušit knihy závad a nahradit je 

kompletně elektronickými. Kniha závad bude integrována kompletně do systému 

iSKAM. Budete moci sledovat své požadavky, více je specifikovat a v případě 

nějakých nesrovnalostí budete moci na zprávy údržbářů hned odpovědět a 

vyhnout se nějakému zbytečnému prodlužování. Svůj požadavek budete 

v systému moci sledovat a jakmile bude hotovo, tak Vám přijde e-mail. Pilotní 

provoz proběhne na koleji B. Václavka. Ovšem nyní nedokážeme říct kdy to 

zavedeme na ostatních kolejích.  

Matěj Cetkovský: Já osobně to vítám, nepodávám žádost o opravu jinak než 

skrze současné formuláře. Jen jsem měl jeden velký problém, a sice když jsem 

závadu sofistikovaně popsal, několik dlouhých vět, například která se týkala 

specifického problému s oknem, tak se nakonec ve fyzické knize závad pro 

údržbáře objevilo pouze „rozbité okno“. Takže něco k aktuální vypovídací 

hodnotě. Nicméně toto zní skutečně skvěle. 

Ing. Koněvalík: Jinak si od toho slibujeme urychlení řešení závad, lepší 

komunikaci a pro nás to má zároveň statisticko-evidenční funkci. Velkou výhodou 

je, že studenti někdy spletli svůj pokoj nebo buňku a takto to nebude možné splést, 

protože každé jméno je k určitému pokoji přiřazeno.  



| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| KR-Z-19/10/30-Z1 | skm.upol.cz/kr/   Stránka 25 z 30 
 

 

4.8. Kolejné od akademického roku 2020/2021 

Ing. Suchánek: Chtěl bych Kolejní radě poděkovat za hezké první jednání. 

Bohužel je mi líto, že mu na závěr musím dát mírně hořkou pachuť. Mám pro 

Vás dvě zprávy a obě jsou pro Vás špatné. Budu navrhovat od nového 

akademického roku zvýšení kolejného. Zase přibližně o inflaci. Takže zase 

svedeme lítý boj na půdě AS UP, připravte se na to, Matěji. Nicméně toto nám 

vyloženě umožňuje Řád VŠ koleje a my jej chceme uplatnit. Navíc v následujících 

letech budeme mít výdaje v rámci stovky milionů korun, které jednoduše budeme 

muset do kolejí investovat. Teď přijde ale ta horší. Na AS UP jsem byl před těmi 

dvěma lety některými lidmi vyzván, abych opravdu brutálně zdražil ceny 

jednolůžkových pokojů. To jsem neudělal. Nicméně nám bylo řešeno, že by to 

bylo vhodné. Já to tedy dostal za úkol již minulý rok, ale neudělal jsem to. 

Nicméně letos to navrhnu. Máme zatím v plánu cenu 140 korun na noc ze 

současných 118 korun na noc. Vize je taková. Naše sociální bydlení, které stojí 

70/noc, tak toho se dotýkat nechci. Všechny ostatní, vyjma jednolůžek bych rád 

zvýšil o inflaci. Berte to orientačně, ale mám za to, že to budou cca 3 koruny na 

noc. Co se jednolůžek týče, tak je to reakce na úkol z AS UP a z vedení 

Univerzity. Zároveň je to reakce na vývoj trhu s bydlením. Tam tu oporu v Řádu 

nemáme a máte větší prostor pro odvrácení této události. Nicméně stále platí, že 

počet čekatelů na jednolůžko na Neředíně je vyšší než počet jednolůžek 

samotných. 

Matěj Cetkovský: Mám už teď přibližný obrázek o tom, jakým směrem se moje 

obrana povede.  
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5. Ukončení jednání 

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

jednání, konstruktivní připomínky a popřál hezký zbytek dne. 

 
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 30. 10. 2019 
 

 

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

 

 
Poslední úprava: 20. 11. 2019 
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Příloha č. 1  

Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze 

dne 30. 10. 2019 

Úklid koleje B. Václavka 
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M A T Ě J  C E T K O V S K Ý ,  V . R .  
předseda KR UP 

 


