
 

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| KR-Z-20/10/1-Z1 | skm.upol.cz/kr/   Stránka 1 z 15 

 
 

 

Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 

Datum a čas konání:  01. 10. 2020; 19:00 – 20:15 

Místo konání:  Kampus Neředín, společenské prostory 

Přítomni:         KR: Gabriela Špačková, Lenka Nagyová, Michaela Sapíková, 

     Natálie Říhová, Lukáš Mada, Viktor Slávik,  

     Lukáš  Janáček 

 

   

 

Hosté:  Matěj Cetkovský – odstupující předseda KR UP. 

 

Omluveni:   KR: 

   

Program:  

1. Úvodních mnoho slov odstupujícího předsedy Kolejní rady .............................................. 2 

2. Řádně zvolení členové Kolejní rady pro období 2020 - 2022 ............................................ 9 

3. Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady ................................................................. 10 

4. Jmenování zmocněnce pro menzy .................................................................................... 12 

5. Druhé jednání KR UP ....................................................................................................... 12 

6. Ukončení Jednání .............................................................................................................. 12 

Příloha č. 1 - Přehled projednaných usnesení........................................................................... 14 

Příloha č. 2 – Dopis ředitele SKM UP Ing. Josefa Suchánka adresovaný Kolejní radě .......... 15 
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1. Úvodních mnoho slov odstupujícího předsedy Kolejní rady 

Ustanovující jednání Kolejní rady UP se uskutečnilo od 19:00 hod. v prostorách kampusu 

Neředín. Odstupující předseda Kolejní rady UP pro akademický rok 2019/2020 přednesl krátký 

proslov, v němž přivítal staronové členy i členy nově zvolené. Přítomné seznámil s výsledky 

voleb na jednotlivých kolejích UP tak, jak je získal ze zabezpečených elektronických formulářů 

po ukončení voleb, a sice 30. 9. 2019 po 21:00. Konstatoval, že se povedlo v řádných volbách 

zvolit 7 zástupců Kolejní rady UP, jejichž seznam uvádí tabulka 1.  

Nové členy v krátkosti seznámil s prací Kolejní rady UP, připomněl, že každý ubytovaný 

klient má právo na to, aby jeho připomínka byla projednána na půdě Kolejní rady UP. Rovněž 

připomněl a zdůraznil, že Kolejní rada hájí zájmy jak klientů, tak i Univerzity jako takové. To 

zejména v ohledu na vandalismus, kterému je třeba předcházet a přísně trestat jako ochranu 

slušných ubytovaných. Vandalismus totiž nakonec zaplatíme všichni z našeho kolejného.  

Odstupující předseda Kolejní rady poděkoval za krásné roky, zážitky, zkušenosti, a hlavně 

za třikrát do něj vloženou důvěru ve vedení Kolejní rady. Kolejní radě prezentoval následující 

změny, o které se zasloužil.  

- Nové reprezentativní webové stránky pod doménou Univerzity – návrh i tvorba 

- Tvorba formulářů pro snazší komunikaci s klienty SKM UP 

- Oficiální e-mail Kolejní rady pod doménou Univerzity s cloudovým úložištěm 

- Plná licence videokonferenční platformy Zoom, která se významně osvědčila pro 

koordinaci činnosti KR UP při koronavirové krizi. 

- Zakotvení materiálního ohodnocení členům Kolejní rady ve formě slevy na kolejném 

- Zakotvení spolupráce s oddělením komunikace při propagaci aktivit Rady (Průzkum 

spokojenosti, volby do Kolejní rady) 

- Zakotvení spolupráce se zahraničním oddělením při řešení problémů se zahraničními 

studenty 

- Zakotvení spolupráce s univerzitními grafiky pro tvorbu informačních plakátů a brožur 

- Zanesení návrhů Kolejní rady do propagačních materiálů UP (Kudykam, Život na 

kolejích…)  

o Toto však zůstává spíše příslibem, jelikož navzdory tomu, že jsme materiály 

podaly již před dvěma lety, tak se zdá se nic neděje. 

- Rozšíření průzkumu spokojenosti a jeho subsumpci pod platformu Univerzity. Průzkum 

spokojenosti se stal součástí hodnotící metodiky Univerzity. 

- Sjednocení některých interních postupů (unifikace šablon a interních formulářů a zápisů 

v souladu s jednotným stylem UP) 
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- Tvorbu novely Statutu Kolejní rady, která spočívala zejména v: 

o Prodloužení funkčního období na dva akademické roky 

o Rozšíření působnosti ve věcech menzovních 

o Zakotvení elektronických voleb (včetně tvorby veškerých formulářů) 

o Zavedení stálého místa pro studenty zahraničních studijních programů 

o Institut důvěry předsednictvu Kolejní rady 

o Zvýšení flexibility pro vyhlašování doplňovacích voleb 

 

Matěj Cetkovský: Toto je neúplný výčet záležitostí, které jsem vykonal pro Kolejní radu 

jako takovou. Jeden z mých cílů bylo usnadnit život Kolejní radě, aby se mohla věnovat 

tomu k čemu byla vytvořena, a sice hájení oprávněných zájmů klientů, ale i Univerzity 

samotné. Když jsem Kolejní radu převzal, všude bylo příliš mnoho zbytečné práce jen proto, 

aby práce byla. Moji nástupci, máte teď všechen čas a prostor proto, abyste se pokusili 

zlepšit život na kolejích, jak se o to pokoušeli všichni členové Kolejní rady před Vámi.  

Nikdo není neomylný, a proto bych se zde chtěl rovněž vyjádřit k něčemu co se mi nepovedlo. 

Vždy jsem se považoval za bezkonfliktního člověka, který radši udělá kompromis než který 

by silově nakráčel do jednací místnosti. V tomto případě mám na mysli vztah mezi SKM a 

KR. V průběhu let jsem v rámci kompromisu byl v mnohých případech vůči SKM možná až 

zbytečně nekritický za cenu, že se mi nadále celkem bez problému dařilo prosazovat zájmy 

ubytovaných a pro získávání oficiálních nástrojů, kterými bychom je mohli hájit. Ale nejen 

je, samozřejmě i zájmy Univerzity. SKM se nás ale rozhodla ignorovat v mnohých věcech 

důležitých věcech a zlehčovat mnoho problémů. První rok svého působení v KR jsem byl 

velmi nadšený, druhý rok jsem byl obezřetný, ale chápavý. Poslední rok bych radši nechal 

bez komentáře.  

 

Mohl bych zpětně kritizovat a bylo by co, ale bude lepší, pokud se budeme soustředit na 

budoucnost a obnovení nového dobrého vztahu KR x SKM. Místo toho bych radši na tomto 

místech bych rád zavzpomínal na dva výrazné členy Kolejní rady. První je Andrea Kopečná, 

kolegyně, která Kolejné radě obětovala více než čtyři roky. Vždycky jsem říkal, že v Kolejné 

radě kariéru neuděláte. Od toho jsou tady jiné orgány. Kolejní rada je pro srdcaře, kteří 

milují koleje a univerzitní motto „genius loci“ pro ně platí zejména na kolejích. Andrea byla 

jedním z těchto srdcařů. Její „srdcařství“ explodovalo při řešení komunikace SKM během 

koronavirové krize. Andrea velmi trefně, ale zároveň velmi emotivně a ostře kritizovala 
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SKM za způsob vedení komunikace. Společně s ní tak reagovala i Natálie Říhová. Andrea 

kritizovala SKM za nekonzistentní zveřejňování informací o řešení potíží na kolejích. 

Rovněž za tvorby paniky při úniku informací o zavírání některých kolejích. Kritiky byla 

ostrá, možná mírně neohrabaná, ale správná.  

Chci, aby na vždy Kolejní rada měla na paměti, co se stane, pokud budete vedení SKM ostře 

kritizovat, proto jsem e-mail ředitele SKM vložil do Přílohy č. 2 tohoto zápisu. Pan ředitel 

se jistě nebude zlobit, neboť jej adresoval celé Kolejní radě. S ohledem na zachování 

dobrých vztahů a zároveň dlouhodobé nespokojenosti kolegyně Kopečná rezignovala. 

Služebně nejstarší členka, nejzkušenější, nejzapálenější. Pokud si s něčím nebudete někdy 

vědět rady, Andrea vědět bude. Jistě ocení, pokud ji napíšete. 

Druhým je Václav Kmoníček. S Václavem jsem nesouhlasil ve spoustě věcí, ale vždy jsme si 

věci věcně a bez okolků vyříkali. Václav byl rovněž dříč. A stejně jako Andrea byl velmi 

frustrován z neaktivity a neschopnosti SKM řešit důležité věci. Václav, kterému se dle všeho 

na kolejích velmi líbilo a rovněž by pro ně udělal maximum z KR UP a Rady samotné 

nakonec radši. Věřím, že jedním z těchto důvodů je frustrace z konání SKM. Ačkoliv je to 

pouze moje domněnka. 

Na závěr dodám, že jsme se SKM vždy zastávali tam, kde to bylo objektivní. Mnohdy jsme 

bránili velkým emocím a velkému naštvání ze strany studentů, když jsme věděli, jak se 

situace má. Musíte být objektivní, z toho vždy bude plynout Vaše legitimita. Nezapomeňte 

na to a nezapomeňte na to, že jste na akademické půdě, kde je důležité udržovat určitou 

štábní kulturu. Aktuální SKM se dá pochválit za mnoho věcí a toto jsme v průběhu let dělali. 

Na sociálních sítích, při individuální komunikaci s klienty, při jednáních s vedení UP, na 

jednání AS UP. Chci skutečně vyzdvihnout spolupráci se vedoucími kolejí, a to zejména 

s paní Janou Šimkovou. Ona i paní Božena Vondráková jsou skutečně dámy na svých 

místech, které pracují velmi dobře a nadstandardně. Paní Kučová se teprve zapracovává, 

ale již teď je na ni vidět veliká chuť pracovat. Toto jsou pro Vás ti nejdůležitější lidé.  

Za sebe bych rád uzavřel, že jsem skutečně rád, že jsem Kolejní radu mohl vést tři funkční 

období a že jsem pro ni vybojoval skutečně velké množství nástrojů, které ji pomohou 

vylepšovat život na kolejích. To byl můj hlavní cíl, který jsem naplnil a možná trochu 

alibisticky si tímto ospravedlňuji svou cestu výrazného kompromisu. Kolejní rada by teď o 

to více měla dávat větší pozor na SKM, důsledně vyžadovat komunikaci a činnost. Ostatně… 

Jsou to platící klienti a ubytovaní na kolejích. Pokud bych se měl podívat pouze na svůj 

„výkaz nákladů“, tak já osobně jsem za šest let bydlení na kolejích, po většinu času na 
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jednolůžku včetně prázdnin, vynaložil přes 200 000,- a to za žití na sotva 9m2 a přístup ke 

sdílené koupelně a kuchyni. 

Nové Kolejní radě přeji, aby se ji dařilo dohlížet na SKM a její konání a vytvořila vztah, 

který nebude založen pouze na kompromisu, ale na prosazování oprávněných zájmů všech 

zúčastněných. Nezapomeňte, že vy jste jedním z orgánů dozoru nad výkonem činnosti SKM 

UP a ochrany oprávněných zájmů platících klientů a zodpovídáte se pouze a jedině 

rektorovi Univerzity. Zároveň však nesmíte slepě přejímat kritiku svých kolegů. Musíte umět 

vyvažovat zájmy jak Univerzity, tak zájmy ubytovaných. Vždy hledejte rovnováhu a buďte 

objektivní. Ale ve svých požadavcích, které shledáte jako oprávněné musíte být 

nekompromisní. Koho kontrolujete, ten Vám „nic nemůže“ dokud si budete plnit své 

povinnosti vyplývající z Vašeho Statutu a udržovat u toho náležitosti pro vystupování a 

reprezentaci naší velké Univerzity. Na toto si dávejte velký pozor. Naprosto neexistuje, aby 

si někdo z Kolejní rady dovolil, co si dovolil ředitel SKM v e-mailu v příloze č. 2. Bez ohledu 

na emoce či cokoliv jiného. 

 

Jelikož byla značná část minulého akademického roku ochuzena o setkání s SKM, neměli 

jsme příležitost prosazovat některé nápady, které jsem měl připravené. Jelikož vím, že někdy 

může být náročné přijít s novými nápady pro jednání Kolejní rady a jelikož jste téměř 

všichni nováčci, dovolím se s Vámi podělit některé z nich, které by možná stály za 

projednání a ušetřit Vám pro začátek práci. Zaměřím se zejména na koncepční záležitosti. 

 

o Revize úklidového plánu 

 Aktuální úklidový plán naleznete na našich webových stránkách. Tento 

úklidový plán je aktivovaný již nějakou dobu. Pokud se však podíváte do 

našich feedbackových formulářů a průzkumu spokojenosti, lidé si stěžují 

zejména na něj. Práce uklízeček není na kolejích jednoduchá. To je věc, 

kterou si, kolegové, prosím, vtlučte do hlavy. Nicméně mnohokrát vidíme 

uklízečky využívat pracovní dobu ne nutně pracovním způsobem. 

Jednou z povinností vyplývající z ubytovací smlouvy je i udržování 

pořádku ve společných prostorách. Není třeba to přehánět, ale 

neobtěžovat svým nepořádkem ostatní je asi hlavní vodítko.  

Studenti si však nestěžují na kvalitu pravidelného úklidu, ale na nechutné  

Ve společných prostorách a chodbách naleznete nechutně špinavá okna. 

V zářivkách a světlech hmyzí masové hroby. Vzduchotechnika se nečistí, 
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což je velmi zdravotně závadné. Ve sprchách jsou vrstvy a vrstvy vodního 

kamene. Vodovodní baterie jsou jím obloženy také. Ale co je nejhorší, 

v mnoha sprchách a toaletách naleznete plísně. Jde o mnoho dalších 

věcí. 

Je třeba změnit úklidový plán SKM. Aby se neřeklo, že chceme personálu 

přidávat práci za stejné peníze, navrhuji mírně zredukovat frekvenci 

běžného úklidu. Např. co sudý týden normálně a co lichý týden na 

polovinu v místech, kde to není nutně. Např kuchyňky a chodby. Sprchy 

ve společných sprchách by se však měli zachovat na frekvenci, jak jsou. 

Oproti tomu by se měl zakomponovat úklid nestandardních míst. Např 

okna ve studovnách a společenských prostorách, důkladné čištění 

baterií, zbavování plísně, čištění digestoří apod. Zároveň by se měl 

zakomponovat pravidelný úklid osvětlení od hmyzu a alespoň každoroční 

čištění vzduchotechniky. Podrobnosti musíte vyjednat s SKM, ale velmi 

detailně a ať je všechno ve společném plánu klidu, který bude zveřejněn. 

Jinak se pak nedomůžete nápravy nedostatků. Velmi mě mrzí, že jsem 

zrovna toto nestihl. Pokud Vás mohu poprosit o něco, tak je to pokusit se 

vyjednat tady toto. 

 

o Změna času kontroly inventarizace vybavení 

 Aktuálně probíhá inventarizace vybavení během akademického roku. 

Není to však nutné. SKM může inventarizaci provést během prázdnin. A 

to efektivněji, rychleji a bez narušování soukromí. Doporučuji tedy 

inventarizaci vybavení přesunout na letní prázdniny.  

 

o Sdílená odpovědnost SKM za kontrolu vybavení 

 S předchozím bodem souvisí i tento. Dnes má klient ze smlouvy povinnost 

kontrolovat vybavení po převzetí pokoje. Toto dělá málokdo. Platí 

samozřejmě stará „bdělým náleží práva“, nicméně je důležité, že pokud 

nedochází k důkladným opravám, zbytečně se opotřebovává majetek 

Univerzity a studenti žijí v horších podmínkách, než by museli. Za mě by 

i SKM měla mít sdílenou povinnost k důkladné kontrole a nápravě 

zjištěných nedostatků. Zároveň by mělo docházet k důslednému 

vymáhání náhrady škody, které byly způsobeny studenty.  
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o Přesun studentů Erasmu z koleje Neředín IV výhradně na kolej Generála 

Svobody B a Chválkovic a přeměna koleje Chválkovice na kolej pro studenty 

Erasmu.  

 Kolej Neředín IV je dlouhodobým trnem v oku pro noční klid na našich 

kolejích. Tímto bychom získali i mnoho jednolůžkových pokojů, které 

jsou na koleji Neředín IV. Právě o jednolůžkové pokoje je obrovský zájem 

a jejich cena byla jedním z velkých střetů SKM a KR na půdě AS UP 

minulý rok. Nepovažuji za správné, aby zrovna studenti Erasmu měli 

přístup k vzácným jednolůžkovým pokojům. Zároveň by se nám povedlo 

dostat studenty Erasmu, kteří velmi často ruší svým hlukem své okolí do 

okrajové části města.  

 

o Změna ceníku ubytování. 

 Otázka ceníku Vám přistane na stole za Vašeho funkčního období, to je 

absolutně jasné. Buď bude SKM chtít zvyšovat cenu kolejného o inflaci, 

nebo se opět pokusí absolutně zbytečně a nekoncepčně zvýšit cenu 

jednolůžek.  

Co se inflace týče, je to v pořádku. Nicméně nezapomínejte, že inflace je 

velmi široký pojem. Pokud klesne cena vody, elektřiny a náklady na 

zaměstnanost, ale roste cena jiných komodit, které cenu ubytování 

nezvyšují a SKM bude navrhovat zvýšení cenu o inflaci zveřejňovanou 

ČNB, musíte vyvrátit jejich oprávněnost. 

Já bych navrhnul nějakou větší změnu, která by měla projít 

připomínkovým kolečkem po všem orgánech Univerzity. Radši bych 

stanovil nějaký ubytovací standard určený koeficientem 1. Tento 

koeficient by se násobil cenou, která by se, co tři roky zvyšovala o 

opravdovou inflaci. Může to být jakýkoliv typ pokoje na jakékoliv koleji, 

který budeme považovat za absolutní průměr. Za mě by se mohlo být 

dvoulůžko na Václavkách (dnes 99 Kč/den). Toto bych považoval za 

totální průměr. U všech ostatních typů pokojů na různých kolejích by se 

určil koeficient podle jejich kvality. Cena za ostatní pokoje by se 
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vypočítala znásobením ceny za tento modelový průměrný pokoj 

koeficientem. 

Do určování ceny se musí vzít v úvahu vše. Dostupnost služeb, standard 

úklidu, vzdálenost od centra, metry čtvereční na osobu při plném 

obsazení, počet lidí na buňce. Zda se jedná o buňkový systém, nebo 

chodbový atd.  Aspektů je mnoho. 

 

Matěj Cetkovský: Dovolím si zde probrat ještě jednu věc, a sice budoucí směřování kolejí 

Univerzity Palackého. Pokud nebudeme přihlížet ke koronavirové krizi, měla SKM téměř 

vždy velmi dobrá čísla. Ono je ostatně velmi náročné prodělávat, pokud máte neustále 

„barák plný platících hostů“. A to téměř stále. Nicméně doba se mění a ruku v ruce s tímto 

se bude muset vyvinout i poskytování ubytovacích služeb na kolejích. Univerzita má v plánu 

více implementovat distanční výuku, tedy že studenti nebudou muset být nutně v Olomouci. 

Rovněž se v Olomouci mohutně staví a zvyšuje se počet nájemních bytů pro studenty. Ano, 

roste cena ubytování v těchto bytech a nahnalo to studenty zpět na koleje, ale to je otázka 

přechodná. Studenti hledají kvalitnější ubytování a koleje se začnou vylidňovat. Tučná 

s pravidelnými čistými zisky v řádech desítkách milionů už nebudou samozřejmostí.  

Olomoucké koleje jsou mezi slepými jednookým krále. Kolejní ubytování je v České 

republice mizerné a v Olomouci je nadprůměrné oproti ostatním.  

Moje pointa je, že SKM bude muset v následujících letech zvýšit kvalitu vybavení a zvýšit 

životní standard studentů. Jedním z důležitých ukazatelů je i životní prostor. Dneska má 

každý student sotva 4 metry čtvereční výlučně pro sebe. To je velmi málo. Prostor není kde 

udělat, ale je možné snížit kapacity a zvýšit tím životní prostor pro studenty. Je to otázka 

více než Vašeho funkčního období, ale je to směr, kterým se SKM bude muset vydat.  

 

  



 

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| KR-Z-20/10/1-Z1 | skm.upol.cz/kr/   Stránka 9 z 15 

 
2. Řádně zvolení členové Kolejní rady pro období 2020 - 2022 

 

Kolej 
Zvolený zástupce KR UP 

pro období 2020 – 2022 

17. listopadu Gabriela Špačková 

Bedřicha Václavka A Michaela Sapíková 

Bedřicha Václavka C Václav Slávik 

Evžena Rošického Lenka Nagyová 

Generála Svobody A Lukáš Janáček 

Generála Svobody B - 

Chválkovice Natálie Říhová 

J. L. Fischera A - 

J. L. Fischera B - 

Neředín I Lukáš Mada 

Neředín II - 

Neředín III - 

Neředín IV - 

Šmeralova - 
Tabulka 1 Seznam členů Kolejní rady zvolených v řádných volbách pro volební období 2020–2022 

  



 

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| KR-Z-20/10/1-Z1 | skm.upol.cz/kr/   Stránka 10 z 15 

3. Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady 

Volba předsedy a místopředsedy Kolejní rady UP pro funkční období 2020 - 2022 byla tajná. 

Na jednání bylo přítomných všech 7 členů. Tedy členové Kolejní rady UP zvolení v řádných 

volbách. Navrženými kandidáty na jednotlivé posty byli: 

 na post předsedy Kolejní rady UP: 

• Lukáš Mada. 

 na post místopředsedkyně Kolejní rady UP: 

• Natálie Říhová. 

 

Oba navržení kandidáti s kandidaturou na navržené posty souhlasili.  

Hlasy všech přítomných členů Kolejní rady UP byl předsedou Kolejní rady UP pro funkční 

období 2020 – 2022 zvolena LUKÁŠ MADA. 

Místopředsedkyní Kolejní rady UP pro funkční období 2020 – 2022 byla hlasy všech 

přítomných členů zvolena Natálie Říhová. 

 

Nové vedení Kolejní rady UP a přítomní členové se na základě čl. 2 bodu 10, Přílohy č. 3, 

Statutu Kolejní rady UP, Řádu vysokoškolské koleje UP, R-B-18/07, hlavní normy Univerzity 

Palackého v Olomouci usnesli na vyhlášení doplňovacích voleb do Kolejní rady UP pro funkční 

období 2020 - 2022 na těchto kolejích UP: 

- J. L. Fischera A, 

- J. L. Fischera B, 

- Generála Svobody B, 

- Šmeralova, 

- Neředín II, 

- Neředín III, 

- Neředín IV. 

Zabezpečením a administrací voleb byl pověřen nový předseda Kolejní rady UP Lukáš Mada. 

Na propagaci voleb se podílí všichni řádně zvolení členové Rady. 
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Doplňovací volby do Kolejní rady UP pro funkční období 2020/2022 – parametry: 

Vyhlášení:     1. 10. 2020, čtvrtek 

Odevzdávání kandidatur:  do čtvrtka 8. 10. 2020 do 20:00 hod. 

Odevzdávání kandidatur:  skrze el. Formulář  

Doplňovací volby proběhnou:  v pondělí 12. 10. 2020 od 06:00 do 21:00 

Vyhlášení výsledků:   13. 10. 2020 do 12:00 hod. 

 

Součástí kandidatury je souhlas kandidáta s kandidaturou, jméno, příjmení 

kandidáta, ročník studia na UP, fakulta, kolej, za kterou kandidát kandiduje, číslo pokoje, 

kde kandidát bydlí. Kandidátem může být jen student UP ubytovaný na koleji, za kterou 

kandiduje. Formulář je na webových stránkách Kolejní rady, kdy přístup k němu je 

podmíněn přihlášením do systému UP. 
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4. Jmenování zmocněnce pro menzy 

 

Matěj Cetkovský: Kolejní rada v minulém roce získala čestné místo v tzv. Kontrolní komisi 

stravovacího provozu. Ze Statutu vyplývá, že předseda Kolejní rady vysílá jednoho konkrétního 

člena. Po dohodě s SKM by tento člen měl pozici držet minimálně po celý akademický rok. 

V minulém roce pozici zastávala Charlotte Kaňkovská, která práci vykonávala velmi dobře. Ta 

naneštěstí již do Kolejní rady nekandiduje. Pro Kolejní radu je to veliká ztráta, protože svou 

práci vykonávala velmi dobře. Doporučuji Vám jmenovat si někoho až po doplňujících volbách. 

Doporučuji Vám vybrat někoho, kdo se v menzách stravuje pravidelně a hlavně má tzv. 

proříznutou pusu, protože Komise pro stravovací provozu dnes není nic jiného než spolek přátel 

chlebíčků zdarma, kteří se vzájemně plácají po zádech. Je to hlavně kvůli složení Komise. Stačí 

se podívat a pochopíte. 

 

Následně proběhla debata nad kandidátem do Komise 

 

Viktor Slávik byl jmenován zmocněncem pro menzy za Kolejní radu. 
 

5. Druhé jednání KR UP 
Následující jednání Kolejní rady UP pro volební období 2020 - 2022 se uskuteční po 

domluvě všech členů (i nově zvolených v doplňovacích volbách) Kolejní rady UP. Informace 

o termínu jednání bude v předstihu zveřejněna na webových stránkách Kolejní rady UP. Na 

následující jednání budou pozváni představitelé Správy kolejí a menz UP. 

 

6. Ukončení Jednání 
Na závěr jednání odstupující předseda Kolejní rady UP poděkoval všem přítomným za 

účast a popřál hodně zdraví, štěstí a sil při prosazování oprávněných zájmů jak studentů, tak 

Univerzity. 

 
Další informace naleznete na skm.upol.cz/kr  

Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná. 

 

 
Zapsal: Matěj Cetkovský 

V Olomouci dne 1. 10. 2020 
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M A T Ě J  C E T K O V S K Ý ,  V . R .  
Odstupující předseda KR UP 

 
Poslední úprava: 1. 10. 2020 
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Příloha č. 1 - Přehled projednaných usnesení 

Zápis z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 10. 2020 

 

 
Usnesení č. 1 

Předsedou Kolejní rady UP pro funkční období 2020–2022 byl zvolen Lukáš Mada. 

 
Všech členů KR UP:    7 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  7 

Výsledek hlasování:   Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 2 

Místopředsedkyní Kolejní rady UP pro funkční období 2020–2022 byla zvolena Natálie 

Říhová. 

 
Všech členů KR UP:    7 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  7 

Výsledek hlasování:   Proti: 7     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 3 

Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje dne 1. 10. 2020 doplňovací volby do 

Kolejní rady UP pro funkční období 2020 – 2022 na těchto VŠ kolejích UP: Neředín II, 

Neředín III. gen. Svobody B, J. L. Fischera A, J. L. Fischera B, Šmeralova. Termín 

podávání kandidatur je do 8. 10. 2020 do 20:00 hod. Termín konání voleb je pondělí 12. 10. 

2020 Výsledky budou vyhlášeny do 13. 10. 2020 do 12:00 hod. Součástí kandidatury je souhlas 

kandidáta s kandidaturou, jméno, příjmení kandidáta, ročník studia na UP, fakulta, kolej, za 

kterou kandidát kandiduje, číslo pokoje, kde kandidát bydlí. Kandidátem může být jen student 

UP ubytovaný na koleji, za kterou kandiduje.  
Všech členů KR UP:    7 

Přítomných členů KR UP při hlasování:  7 

Výsledek hlasování:   Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
  

M A T Ě J  C E T K O V S K Ý ,  V . R .  
Odstupující předseda KR UP 
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Příloha č. 2 – Dopis ředitele SKM UP Ing. Josefa Suchánka adresovaný 

Kolejní radě 
Zápis z jednání Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 10. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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