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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 

Datum a čas konání:   25. 03. 2020; 17:00 – 19:15 

Místo konání:   Virtuální realita 

Přítomni:       KR:  Charlotte Kaňkovská, Andrea Kopečná,   

     Katarína Rybárová, Natálie Říhová,    

     Dominik Bilanský, Matěj Cetkovský, Jan Chmil, 

     Dominick Ivan, Jan Kocur, Lukáš Mada. 
 

 

Hosté:  

Omluveni:  KR:   

  

 
Program:  

1. Otevření jednání 

2. Reflexe na průzkum spokojenosti a losování výherců 

3. Mimořádná situace na kolejích – Opatření týkající se kolejného 

4. Ukončení jednání 
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1. Otevření jednání 

Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP na mimořádném jednání 

Kolejní rady UP. Toto jednání se jako první v historii, s ohledem na mimořádné podmínky koná 

skrze veřejnou videokonferenci. Jako první úkon dal předseda hlasovat ohledně souhlasu členů 

Kolejní rady s formou jednání. Viz usnesení č.1. 

 

2. Reflexe k průzkumu spokojenosti a losování výherců 

Předseda Kolejní rady UP poděkoval jednotlivým zástupcům za zpracování průzkumu 

spokojenosti, který byl doplněn o rozsáhlejší komentáře a vyjádření jednotlivých zástupců 

kolejí. Tyto slouží k ucelenějšímu pohledu na výsledky vyhodnocení průzkumu spokojenosti a 

jeho komparaci s průzkumem z minulého roku, jelikož není jasné, kdy dojde k diskusi 

získaných výsledků na řádném jednaní Kolejní rady UP a SKM UP. 

Následně byli vylosování výherci tradiční soutěže spojené s průzkumem spokojenosti. 

Losování proběhlo řádnou formou, za přítomnosti všech zástupců zúčastněných jednání. 

 

Vylosovaní výherci z průzkumu spokojenosti 

 

Cena Výherce/výherci Ubytován na koleji 

Měsíční kolejné zdarma Ondřej Slaný Bedřicha Václavka C 

Jednorázová sleva 500,- na 

kolejném 

Anita Švolbová J. L. Fischera A 

Michaela Svobodová 17. listopadu 

Velké hrnky z UPointu 

Adéla Franková Bedřicha Václavka C. 

Sabina Hrušková Bedřicha Václavka A 

Tereza Šťovíčková Generála Svobody A 
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3. Mimořádné situace na kolejích UP v souvislosti s cenovými opatřeními 

 

Příspěvek místopředsedkyně Kolejní rady UP zhodnocující stav situace na jiných 

vysokých školách v ČR 

 

 V souvislosti s vývojem situace ohledně nákazy novým typem koronaviru COVID-19 

byla svolána neoficiální online schůzka studentských zástupců akademických senátů, kolejních 

rad, dozorčích rad a dalších z několika vysokých škol/univerzit z České republiky a Slovenské 

republiky. 

Cílem jednání bylo zprostředkování a vzájemné předání informací a aktualit týkajících se života 

a správy kolejí a menz škol zúčastněných zástupců.  Jednání se zúčastnily následující instituce: 

• ČVUT Praha (Studentská unie ČVUT) 

• VŠE Praha (Kolejní rada VŠE, AS VŠE) 

• VŠCHT Praha (Kolejní rada VŠCHT, AS VŠCHT) 

• Univerzita Karlova Praha (Kolejní rada UK) 

• VUT Brno (AS VUT, Dozorčí rada KaM VUT 

• Masarykova univerzita Brno (Ubytovací komise MUNI, AS MUNI, Kolejní rada 

MUNI) 

• Univerzita Palackého Olomouc (Kolejní rada UP) 

• Univerzita Hradec Králové (AS UHK) 

• Univerzita Pardubice 

• Slezská univerzita v Opavě 

• Slovenská technická univerzita Bratislava (Kolejní rada STU) 

Všichni zástupci se shodli na tom, že toto a následující jednání nemůže a nebude sloužit 

k tomu, aby byl nalezen jednotný program, podle který by definoval jednotný postup, kterým 

by se souhrnně měla řešit nastalá situace v rámci ubytovacích zařízení/menz všech vysokých 

škol/univerzit. Šlo naopak jen o to poukázat na postupy řešení na různých institucích, předat si 

vzájemně informace o nastalé situaci a diskutovat možná řešení či návrhy, které by pak 

jednotliví zástupci mohli dále rozvíjet v rámci svých zastupovaných institucí. 

Rovněž bylo dohodnuto, že toto i další setkání jsou čistě neformální a budou sloužit 

pouze jako podpůrný materiál k dalším možným řešením v závislosti postupu situace týkající 

se nákazy COVI-19. V následné diskusi byli členové jednání vzájemně seznámeni se situací 
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v ubytovacích zařízeních/menzách výše zmíněných institucí, dále s postupem řešení a 

postojem, který jednotlivé instituce zaujaly v rámci dané situace a následným dopadem 

přijatých opatření na chod daných institucí. 

V zápisu (Viz. Přílohy), který byl výstupem celého jednání, jsou uveřejněny informace 

jak z institucí, které se prostřednictvím svých zástupců jednání zúčastnili, tak ze zařízení, jehož 

zástupci se jednání nezúčastnili, ale poskytli informace o aktuální situace kolegům z jiných 

škol, kteří jejich příspěvky přednesli. 

 

Hlasování o usnesení č. 2 

 Předseda Kolejní rady UP vyzval zástupce jednotlivých kolejí k hlasování o přijetí 

usnesení, týkající se nesouhlasu Kolejní rady UP s faktem, že s ní nebyly diskutovány možnosti 

řešení situace týkající se opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 a že nebyla uvědomena o 

již přijatých a zveřejněných postupech v rámci dané situace.  

 

Diskuse situace ubytovaných kolegů ze Slovenska v rámci současného stavu a 

navrhovaným úpravám změn kolejného 

 V současné době drtivá většina slovenských kolegů opustila ubytovací zařízení UP a 

vrátila se zpět na Slovensko. S ohledem na to, že situace se neustále mění a stále je zde možnost 

obnovení kontaktní výuky ještě v tomto letním semestru se mnoho z nich z kolejí 

nevystěhovalo, ale pouze odjeli na přechodnou dobu domů. Nyní, kdy však došlo k uzavření 

hranic, nemají možnost se vrátit a z kolejí se případně řádně vystěhovat. V návaznosti na to 

Kolejní rada UP diskutovala přijatelnost jednotlivých možností upravených změn kolejného 

(varianty A, B, C) ve vztahu ke slovenským studentům. 

Při podrobnějším rozboru uvedených možností vidí Kolejní rada možnost A pro slovenské 

kolegy, jako nepřijatelnou a studenti jsou o ni tedy ochuzeni. Na druhou stranu zbylé varianty 

jsou vstřícné a tedy uplatnitelné i pro zahraniční kolegy s přihlédnutím k aktuální situaci 

nemožnosti přicestování do ČR. 
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Diskuse jednotlivých variant upravených změn kolejného 

 

a) Varianta A – „Březen a dost“ 

Kolejní rada souhlasí s poplatkem 25% z ceny kolejného za duben v případě zvolené 

varianty A, a souhlasí s ním jako s relevantním. Nesouhlasí však s dodatkem, že pokud by se 

již vystěhovaný student chtěl kvůli znovuobnovení kontaktní výuky vrátit a začít opět využívat 

služeb ubytovacích zařízení SKM UP, aby byla výše poplatku za pobyt stanovena dle ceníku 

krátkodobého ubytování. S tímto bodem Kolejní rada UP nesouhlasí, jeví se jako nepřijatelný.  

Rovněž je nutné přihlédnout k faktu, že nikdo neví, jak se bude nastalá situace dále vyvíjet a 

kdy, pokud vůbec a na jak dlouho bude eventuelně obnovena kontaktní výuka a na jak dlouho 

se tedy budou studenti potřebovat znovu ubytovat. To při zvolení varianty A, a stanovené výši 

poplatku dle krátkodobého ceníku, avšak při pobytu na delší dobu, nejen pár dní, vnímá, jako 

nevstřícné. 

Katarína Rybárová: SKM neví, jak se bude situace vyvíjet, což je samozřejmé, ale chtějí, 

abychom to věděli my, což je nepochopitelné. 

Kolejní rada UP proto navrhuje usnesení (Viz. příloha Usnesení č. 3), aby se poplatek za 

ubytování měřil dle ceníku dlouhodobého ubytování, kde se sazby jeví přijatelnějšími i pokud 

by se jednalo o ubytování krátkodobějšího charakteru. 

Rovněž navrhujeme, aby studenti, kteří se i přes zvolenou variantu A vrátí na koleje (v případě 

obnovení kontaktní výuky a nutnosti dlouhodobějšího pobytu na koleji) měli přednostní právo 

nastěhovat se zpět na svůj pokoj a toto právo měli i při volbě pro další ak.r. (Viz. příloha 

Usnesení č. 4) 

 

b) Varianta B – „Plovoucí měsíc“ 

Kolejní rada UP se shoduje na tom, že formulace této varianty je zmatečná a na první pohled 

nepochopitelná, kdy z popisu varianty není jasné, za jaké měsíce klient platí a jaká sleva z této 

varianty vlastně vyplývá. Doplňující informace se nenachází v popisu varianty, ale k jejich 

osvětlení došlo až díky dotazům a následným komentářům při Facebookové diskusi SKM UP 

a ubytovaných studentů. 

 Rovněž vidíme problém v poznámce, že v případě volby této varianty je ubytovaný 

povinen vyklidit svůj pokoj do 30.6. 2020. Varianta však dále zmiňuje možnost uplatnit 

jednoměsíční slevu i na měsíc červenec, kdy je většina kolejí (bez letního provozu) uzavřená. 

V tomto případě je dodatek o vystěhování protimluvem vůči zmíněným možnostem. 
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Kolejní rada proto navrhuje, aby v případě prodloužení kontaktní výuky přes období letní 

prázdni, byly otevřeny všechny koleje (i ty bez letního provozu) a studentům prodlouženy jejich 

stávající ubytovací smlouvy. Dále navrhujeme, aby studentovi, který po zvolení varianty B 

neohlásí svůj návrat na kolej, byla smlouva okamžitě zrušena a v budoucnu s ním již 

neuzavírána. (Viz. příloha Usnesení č. 5, Usnesení č. 6). 

 

3. Ukončení jednání 

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

konstruktivní připomínky. 
 

Další informace naleznete na skm.upol.cz/kr  

Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná. 

 

 
 

Zapsal: Natálie Říhová, Matěj Cetkovský 

V Olomouci dne 25. 03. 2020 
 

 

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

 

 
Poslední úprava: 09. 04. 2020 
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Příloha č. 1  

Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze 

dne 25. 03. 2020 

Seznam usnesení  

 
Usnesení č. 1 

Členové Kolejní rady UP, vědomi se nezakotvení jednání konané distanční formou ve Statutu 

KR UP, s ohledem na výjimečnost situace, která znemožňuje setkání řádně dle Statutu KR UP, 

souhlasí s konáním v této formě. 

Všech členů KR UP:     10 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  10 

Výsledek hlasování:    Pro: 10      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

 
Usnesení č.  

Kolejní rada dává tímto usnesením na vědomí, že SKM UP ani žádná z organizačních složek 

Univerzity Palackého se Kolejní rady nezeptala na názor, neuvědomila ji ohledně 

připravovaných opatření, ani s ní nekonzultovala žádná opatření týkající se COVID-19 

uveřejněné na této stránce. A zároveň jako příloha č. 2 tohoto zápisu. 

Všech členů KR UP:     10 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  10 

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

 

 
Usnesení č. 3 

Kolejní rada doporučuje, aby pro studenty, kteří si zvolí variantu A, platil namísto ceníku 

krátkodobého ubytování ceník dlouhodobého ubytování, navzdory krátkodobému charakteru 

ubytování.  

Všech členů KR UP:     10 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  10 

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

 
 

https://www.upol.cz/nc/covid-19/zprava/clanek/aktualizovano-bydleni-na-kolejich-behem-pandemie-koronaviru-studenti-si-muzou-vybrat-ze-tri-varian/
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Usnesení č. 4 

Kolejní rada doporučuje, aby studenti, kteří na základě mimořádných okolností vypoví smlouvu 

o ubytování, měli přednostní nárok na pokoj, na kterém do doby terminace smlouvy pobývali, 

včetně ubytování v následujícím akademickém roce. To za podmínky, že své přednostní právo 

využije do konce měsíce dubna 2020. 

 

Všech členů KR UP:     10 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  10 

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

 

 
Usnesení č. 5 

Kolejní rada doporučuje, aby SKM UP v případě prodloužení kontaktní výuky letního semestru 

do období letních prázdnin umožnila studentům prodloužení ubytovací smlouvy po dobu 

konání této výuky.  

 

Všech členů KR UP:     10 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  10 

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

 

 
Usnesení č. 6 

Kolejní rada doporučuje, aby studentům, kteří při využití varianty B neohlásí svůj nástup na 

koleje, byla smlouva okamžitě terminována bez náhrady a s dotyčnými studenty se již nikdy 

nebude uzavírat ubytovací smlouva.  

 

Všech členů KR UP:     10 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  10 

Výsledek hlasování:    Pro: 0      Proti: 0     Zdržel se: 0 
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Příloha č. 1  

Zápisu z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze 

dne 25. 03. 2020 

Varianty následného ubytování v době pandemie COVID-19 ze dne 

19. 3. 2020 

 

Varianta A | „Březen a šmytec“ 

Student se s platností k 31. 3. odhlásí z kolejí a v tomto semestru se již nebude na koleje 
vracet. Zaplatí pouze 25 % z ceny kolejného za duben, přičemž si své věci odstěhuje z pokoje 
co nejdříve, nejpozději do 30. 4*. 

V případě, že by neočekávaně přijel na koleje na konci řádného semestru či po jeho skončení, 
může se na koleji ubytovat dle ceníku krátkodobého ubytování uvedeného v Řádu 
vysokoškolské koleje. 

 

Varianta B | „Plovoucí měsíc“ 

Student sice momentálně kvůli aktuální situaci odjel z kolejí domů, ale chce si v pokoji 
ponechat své věci, protože plánuje, že se na koleje kdykoliv v průběhu semestru vrátí (student 
zároveň musí zajistit, že mu na pokoji ani v lednici nezůstanou žádné kazící se věci, zejména 
potraviny – domluví si úklid např. se spolubydlícími, pokud úklid nemůže zajistit, informuje o 
tom svou referentku a domluví s ní další postup). 

V takovém případě zaplatí student kolejné na duben v plné výši. Tímto si předplatí libovolný 
celý měsíc ubytování v tomto semestru (květen nebo červen nebo červenec). Student zároveň 
bude mít nárok na přednostní ubytování na koleji a pokoji v dalším akademickém roce. 

Své věci si pak bude muset z kolejí vystěhovat nejpozději 30. 6. 2020*. 

V případě, že si student zvolí variantu B, musí dát vědět své ubytovací referentce do konce 
března do 8. dubna (prodlouženo)**, a sice ideálně e-mailem. Jakmile dojde k vyjasnění 
situace a zveřejnění začátku výuky, informuje student referentku i o návratu na kolej. 

Varianta C | „Má kolej, můj hrad“ 

Student si bude nadále platit měsíční kolejné bez přerušení a nic se pro něj nemění. Vše bude 
nadále probíhat standardně dle Řádu vysokoškolské koleje a ubytovací smlouvy. 

 

https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/SKM/pokyny_smernice/Koleje/R-B-18-07_Rad_vysokoskolske_koleje.pdf
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/SKM/pokyny_smernice/Koleje/R-B-18-07_Rad_vysokoskolske_koleje.pdf
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/SKM/pokyny_smernice/Koleje/R-B-18-07_Rad_vysokoskolske_koleje.pdf
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