21. 3. 2020
Přítomní:
Matúš Drexler, KR (kolejní rada) VŠCHT
Martina Hraničková, KR VŠCHT
Jan Konečný, KR VŠCHT
Jakub Med, AS (akademický senát) VŠCHT
Alexandra Bečková, AS MUNI, Ubytovací komise Masarykovy univerzity
Simon Pavlík, KR MUNI
Pavel Ovčička, KR VŠE
Lukáš Hulínský, AS VŠE
Damian, KR UK
Martin, KR UK
Tereza Konečná, SK AS a DR (Dozorčí rada KaM) VUT
Anna Kruljacová, SK AS VUT
Jakub Rubáš, Studenská unie ČVUT
Marek Noga, KR STU
Dominik Šípoš, AS UHK
Natálie Říhová, KR UPOL
Hynek Ludvík, UPCE
VUT: Problém kolejí se začal řešit na podnět členů ve Studentské komoře AS VUT a
studentských členů v Dozorčí radě KaM. Problematika se řešila uvnitř krizového štábu s
pověřenými osobami. Studentští zástupci požadovali alespoň 50% slevu, domluva na úrovni
vedení univerzity - odpustit vše.
Ve zkratce: - kdo je ubytovaný dál, platí dál dle smlouvy; kdo se neodhlásil a má tam
všechny věci, má se ozvat, KaM udělá k 1.4. technické odhlášení a po dobu trvání uzavření
škol nebudou studenti nic platit a věci jim na pokoji zůstanou. Studenti jsou informovaní, že
kdyby bylo potřeba předat koleje pro řešení mimořádné situace – např. nutnosti uvolnit
ubytovací kapacity ve veřejném zájmu, tak jim budou věci z pokojů odneseny a uskladněny
ve skladech KaM. Podrobné info o postupu VUT (info ze 17.3. i 19.3.) viz:
https://www.vutbr.cz/vut/aktuality-f19528/dulezite-informace-k-ubytovani-na-kolejich-vut-d19
6994
K financování: Koleje nyní žijí z rezervy z roku 2019 a následně z rezerv univerzity. Tyto
mimořádné výdaje neohrozí fungování KaM ani čerpání dotací od MŠMT na opravu bloku,
která má začít od 1.6.2020 díky úsporám KaM z předešlých let. Nebude to důvod k
drastickému zdražování kolejného od 1. 9. 2020.
Nepočítá se, že by se koleje zcela zavřely kvůli ubytovaným zahraničním studentům a
studentům, kteří se nemohou odstěhovat. Na všech budovách/blocích jsou karanténní
pokoje (už od postavení kolejí), kde se umisťují ubytování s podezřením. V dalších krocích
jsou nachystané scénáře o případném vytvoření karanténního patra a podobně, kdyby bylo
třeba. Menzy jsou uzavřeny. Do 25.3. včetně funguje výdejní okénko menzy v kampusu
školy s omezenou nabídkou. Od 26.3. budou menzy zavřené úplně.

UK: Zareagoval krizový tým UK: kvestor rozhodl, že pro studenty, kteří zakonzervují pokoj a
odevzdají klíče je sníženo nájemné na 15 %. Pokud se chtějí studenti vystěhovat, mohou tak
učinit okamžitě bez sankce. Pokud by byli studenti se slevou přistiženi v prostorách koleje,
budou z kolejí vyhozeni a nikdy už nebudou moci obývat koleje UK. Tento stav bude, dokud
potrvá oficiální uzavření VŠ.
Kvestor o slevě rozhodl, přestože se na UK kolejích loni šetřilo.
Byly zavedeny desinfekce u vstupů.
kam.cuni.cz/KAM-587.html
MUNI: Finance se budou řešit od tohoto týdne, doteď řešili desinfekce… Kolejní rada
vyzvala SKM (Správa kolejí a menz), aby dělali na koleji opatření (desinfekce chodeb i o
víkendu). Na to jim bylo odpovězeno, že by se tím zvýšil nájem. Žádné slevy na nájemném
zatím nezavedli, i když na kolejích momentálně bydlí minimum lidí (asi 200 z 3300 <=> 6 %,
většina zahraničních). Nyní probíhají jednání s kvestorkou, co dál. Na senátu se nyní
jednalo, že pokud se bude prodlužovat semestr, tak budou koleje přes léto otevřené a tím se
dorovná případná ztráta.
Erasmáci dělají na kolejích bordel, pokyn volat na ně policii.
Byly zavedeny desinfekce u vstupů a úklid každý den.
VŠCHT: Desinfekční prostředky u vstupů, možnost se ihned odstěhovat bez sankcí, ale
žádné slevy na kolejném. Chtěli bychom alespoň pár procent slevu (kolem 10-20), kvůli
úspoře na energiích.
UPOL: Zavedeny desinfekční prostředky u vstupů. Správa kolejí a menz zatím slevy neřešili.
Zprávy ze dneška (návrh), že ze dvou menších kolejí budou stahovat lidi do větších kolejí
blíže centru (nebo se budou moci odstěhovat domů) pod UPOL (mají volné kapacity) a
vybydlené koleje se uzavřou.
Menza je dlouhodobě ztrátová, ale je stále otevřena a v omezeném provozu funguje.
Nevykazuje však takové přijmy, takže ztráta narůstá.
VŠE: Akademický senát jednal s ředitelem kolejí, plánují velké rekonstrukce kolejí, na které
byl schválen úvěr. Koleje zatím neplánují slevy na kolejném, ale záleží i co řekne vedení
univerzity a kdo to především zafinancuje. Koleje aktuálně kalkulují již se ztrátou více jak 10
milionů kvůli koronaviru a to ani nezavedly slevy. Je otázka, jakou formou se ta ztráta bude
vyrovnávat. Řešíme aktuálně variantu uskladnění věcí pro lidi, kteří by se chtěli odstěhovat a
nemohou přes hranice.
Zástupci studentů v AS se pokusí navrhnout pro studenty speciální ubytovací stipendium
proto, že neobydlené pokoje nespotřebovávají elektřinu a vodu. Koleje momentálně zavedli
možnost pozdějšího splácení kolejného.

ČVUT: Personál kolejí je stále placen, energie nestojí tolik peněz, proto nedává smysl
snižovat nájemné na nulu, sleva dává smysl najít nějakou slevovou variantu. Názor, že 15 %
nájemného na UK je pravděpodobně minimum na provoz kolejí. Obava o osud zavřených
menz, které jsou nyní v červených číslech. Je možné se ihned odstěhovat bez sankcí. Na
kolejích zůstalo cca 30 % lidí.
STU Slovensko: Výzva, aby studenti opustili koleje, následně nařízení pro všechny mimo
zahraničních, nestudentů a výjimečných případů. Studentům zůstali na kolejích věci, protože
zákaz vstupu na kolejí měl původně trvat pouze dva týdny. Na Univerzitě Komenského se
rozhodlo, že se prozatím odpustí kolejné za duben. Na STU se zatím neví; čeká se, jestli se
bude prodlužovat semestr.
UK Bratislava - študenti boli vyzvaní aby koleje opustili, veci si tam mohli nechať na izbách.
Zľavu dostali 100% z ubytovania za tento čas.
SPU Nitra, UKF Nitra - 100% zľava z ubytovania ale študenti museli koleje opustiť
UHK: Malá univerzita, slevu na nájemném by zřejmě finančně neutáhli. Nyní řeší, aby
studenti, kteří dali výpověď, nepřišli o kauci.
Pardubice: Zatím finance neřešili, budou mít setkání v pondělí. Menzu mají uzavřenou.
ČZU: Kontaktní výuka na ČZU bude oficiálně až v zimním semestru, studenti se stěhují z
kolejí.
Hromadné stěhování studentů z kolejí je sice v rozporu s myšlenkou omezování pohybu, ale
každý měsíc kolejného je zbytečná finanční ztráta.
aktualne.czu.cz – příspěvek z 19. 3.
Byla odsouhlasena další schůze za týden.

