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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  30. dubna. 2018; 16:45 – 18:45 

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

 

Přítomni:       KR: Veronika Gryčová, Natálie Exnerová, Václav Kmoníček 

Michael Chrobok, Matěj Cetkovský, 

 

  SKM: Ing. Josef Suchánek,  

 

 

Hosté:  

 

Omluveni: KR: Tereza Skládalová, Inge Pecinovská, Táňa Navrátilová, Andrea Kopečná 

 

 

Program:  

1. Otevření jednání 

2. Připomínky za jednotlivé koleje 

3. Různé 

4. Ukončení jednání 
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1. Otevření jednání 

Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP a ředitele SKM UP na posledním 

jednání Kolejní rady UP v akademickém roce 2017/2018 a otevřel jednání. Omluvil se zároveň za 

nevhodné datum jednání. Toto je odůvodněno blížícími se akcemi a zkouškovým obdobím. Aktuálně 

se jedná o poslední dny, kdy je Kolejní rada, k přihlédnutí k rozvrhovým akcím, schopna se sejít 

v usnášeníschopném počtu. Připomněl, že většina připomínek byla vypořádána mimo jednání. 

 

2. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej 17. listopadu 

Kolej Bedřicha Václavka A 

Kolej Bedřicha Václavka C 

Kolej E. Rošického 

a) Pozvánka ubytovaným na jednání Kolejní rady 

Navzdory tomu, že byl vyvěšen zápis s pozvánkou na jednání Kolejní rady ubytovaným na koleji 

E. Rošického a pozvánka byla následně reprodukována na Facebookové stránce koleje, tak se nikdo 

z klientů nedostavil. 

 

Kolej Generála Svobody A 

Kolej Generála Svobody B 

Kolej Chválkovice 

a) Zástupce koleje Michael Chrobok připomněl slib SKM na pořízení nového grilu 

Ing. Josef Suchánek: Pokud zástupce kolejí půjde kolem nějakého hobby marketu a zkusí vytipovat 

nějaké grily, tak zkusíme pořídit jeden z nich. Chceme vyjít vstříc klientům a jejich potřebám, 

takže to necháme na Vás a Vaší znalosti prostředí a potřeb. 

 

Kolej J. L. Fischera A 

Kolej J. L. Fischera B 

Kolej Neředín I 

Kolej Neředín II 

Kolej Neředín III 

EN programy 

 

Kolej Šmeralova 

a) Zástupkyně kolejí vyjádřila přání na nakoupení pohodlnějších židlí na pokoje 
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Ing. Josef Suchánek: Až se budou dělat nové interiéry a vybavení pokojů, budeme konzultovat a 

reflektovat přání a požadavky klientů, které budou projednány na Kolejní radě 

b) V prvních dnech podávání žádostí o koleje na následující akademický rok nebyly klientům 

zaslány emaily s informacemi o platbě kauce.    

 

 

 

4. Různé 

4.1. Petangová liga  

Kolejní rada připravuje pro studenty ubytované na kolejích petangový turnaj. Petangový turnaj 

bude cenami zaštiťovat Správa kolejí a menz. Pokud bude ze strany organizátorů turnaje zájem, 

SKM se pokusí zajistit člověka znalého pravidel, který může samotný průběh turnaje řídit. 

Turnaj se bude konat na počátku zimního semestru 2018.  

 

4.2. Zpráva správců posilovny nad fungování posilovny Neředín. 

Správci posilovny informovali SKM a Kolejní radu ohledně finanční stránky posilovny Neředín. 

V letošním semestru se vybralo na vstupném přibližně 30 000,-. Od zřízení existence posilovny 

se vybralo přibližně 140 000. Vstupní náklady na zřízení posilovny se vyšplhaly na 170 000,-. 

Do posilovny bylo letos nakoupeno nové vybavení v podobě malých kompatibilních kotoučů, 

adaptér na lavici a nový rotoped. V následujícím akademickém roce se počítá s kompletním 

zaplacením posilovny. Nadále se vytvoří fond ze vstupného, ze kterého se bude hradit obměna 

všech strojů a další nutné opravy. 

 

4.3. Proběhla debata s architektem nad stříškami nad balkony na Neředíně 

Stříšky nad balkony nebudou. Řešení možné je, ale naráží na ochotu architekta budov. 

 

4.4. Proběhla neformální debata ohledně způsobu hodnocení jídel v menzách klienty SKM 

Klienti aktuálně nemají přímou možnost hodnotit jídla. SKM je nakloněna zavedením této 

možnosti.  

Jednou z možností je zpřístupnění hodnocení jídel v objednávacím systému Mobilkredit. 

 

4.5. Zahraniční studenti na kolejích Univerzity Palackého a potenciální nová formální pravomoc 

Kolejní rady 
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V minulosti klienti vyjádřili (také v průzkumu spokojenosti) nespokojenost se soužitím se 

zahraničními studenty. Toto téma bylo několikrát projednáváno na Kolejní radě jako oficiální 

téma. Členové Kolejní rady toto řeší na pravidelné bázi s členy své koleje a vedoucí kolejí se 

s touto problematikou setkávají velice často. Tento problém Kolejní rada není schopna vyřešit 

sama. Toto téma bylo označeno za velmi důležité jak Kolejní radou, tak vedením SKM.  

SKM tuto věc vidí jako velmi zásadní a vzhledem k dalšímu posilování internacionalizace na UP 

ji musíme řešit urgentně. Proto jsem měl na toto téma prvotní schůzku s panem rektorem a 

panem prorektorem pro zahraničí a ve společné shodě jsme si dohodli další postup. Vedení UP 

tuto věc shledává jako důležitou rovněž, pak rektor se vyjádřil v tom smyslu, že UP nyní musí 

řešit specifické aspekty internacionalizace, které (zejména) západní univerzity řeší již dávno. 

Naším společným cílem je bezproblémové vzájemné soužití všech studentů a pokud se vyskytnou 

jakékoliv neakceptovatelné jevy, situace, nebo chování jedinců, musíme na to adekvátně reagovat. 

Jednání o této problematice na úrovni vedení UP budou pokračovat, KR budu informovat. 

Zástupce koleje Chválkovice Michael Chrobok: Mě samotného recepční zastavují a žádají, abych 

sjednal pořádek, avšak Kolejní rada dnes prostě nemá jedinou pravomoc a autoritu ve sjednávání 

pořádku.  

Problémoví studenti se však nachází ve všech národnostech a na všech kolejí. Z následující 

diskuze vyplynulo toto 

1) Kolejní rada by se mohla od příštího roku stát dozorovým orgánem pořádku na kolejích. 

Dozor by spočíval v označování problémových jedinců, kteří jsou rušivým elementem na 

kolejích a podstatně znepříjemňují život všem ostatním klientům. Kolejní rada by měla i 

mediační pravomoc a funkci. 

2) Příští akademický rok by byl zkušební a pokud by řešení osvědčilo, zavedlo by se na stálo 

3) Taková zvýšená zátěž musí být nějak kompenzována. Jedním z možných řešení je úleva na 

kolejném. Toto však bude předmětem následných diskuzí. 

 

Zatím se jedná pouze o návrhy. Záměrem je ochrana klientů, využívajících ubytovacích služeb 

SKM UP, včetně těch, kteří se bojí vystoupit před těmi, kteří šikanují své okolí svým nevhodným 

chování nad rámec studentské a zejména kolejní tolerance. S případnou mocí by přišla i kárná 

odpovědnost členů Rady. 

  

4.6. Průzkum spokojenosti 

Ing. Josef Suchánek informuje: Průzkum spokojenosti je pro nás velmi užitečný materiál. 

Průzkum spokojenosti byl předán prorektorce pro strategické plánování a kvalitu doc. Haně 
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Marešové. Některé výstupy z Průzkum spokojenosti budou zařazeny do oficiálního hodnocení 

kvality služeb SKM v rámci celé Univerzity.  

Kolejní rada: Průzkum spokojenosti tímto nabírá na důležitosti i na oficiálních pozicích. Těžká 

práce Kolejní rady se vyplatila. Tímto chceme apelovat na klienty ubytované na kolejích do 

budoucna. Vyplnění dotazníku má svůj smysl. Zvláště volitelná textová pole, neboť při 

hodnocení se bude přihlížet zejména k názorům a pocitům ubytovaných. 

 

4.7. Místopředsedkyni Kolejní rady Veronice Gryčové byly doručeny fotografie vstupu do Koláren 

na B. Václavka (fotografie v příloze k zápisu) 

Vstup do koláren je velice často okupován lidmi bez domova. Klienti se velice často musí dostat 

do koláren právě přes lidi bez domova. Bezdomovci po sobě zároveň zanechávají velký nepořádek 

a mnohdy i biologický odpad.  

Místopředsedkyně navrhuje vytvoření nějaké fyzické bariéry, ideálně oplocení, přes které se 

bezdomovci nebudou moc dostat do atraktivního místa k noclehu. Oplocení by bylo na klíč, 

kterým by si klienti mohli otevřít i kolárnu. Tento problém se netýká pouze B. Václavka, ale je 

zde nejzávažnější. 

Ředitel SKM Ing. Josef Suchánek: Řešení považujeme za správné a dobré. Pokusíme se jej 

zrealizovat. 

Další debata směřovala na problematiku lidí bez domova v okolí kolejí na kampusu Envelopa.  

 

4.8. Párové pokoje postele na koleji Neředín 

Předseda KR UP navrhuje, aby se postele na některých párových pokojích změnili z dvou vedle 

sebe postavených a k sobě přibitých postelí změnilo na jedno manželské „letiště“. Pokud jsou 

postele nyní ve stavu předělávání, tak je to pouze změna plánu, která by neměla být o nic moc 

dražší než původní plán. K tomuto je jistě zapotřebí udělat přibližný součet pokojů, které 

opravdu okupují páry a pokoje, které takto obsazeny nejsou. Tímto by vznikl taxativní výčet 

pokojů, na které je možno umisťovat dvojice, které si o to zažádají. Nabídka může prozatím menší 

než průměrná poptávka, aby byla vždy jistota, že pokoje pro páry budou obsazeny. Na tyto 

pokoje, které by měli tzv. manželskou postel by bylo vhodné dokoupit jednu velkou matraci. 

K tomuto by bylo nutné i dokoupit prostěradla, která by byla pro tyto matrace k dispozici. 

Předseda KR UP dále navrhuje, aby se pokračovalo ve změnách, které proběhly na N III vchod 

C, tedy separace dvoulůžek od sebe. Jedná se pouze o relativně drobné technické řešení, které 

může zvýšit atraktivitu párových pokojů. 
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Tento bod byl přednášen na 3. jednání Kolejní rady. Považujeme jej však za velice užitečný a 

nechceme, aby zůstal v zapomnění. 

 

4.9. Rozpadající se schody na kampusu Neředín 

Na prvním jednání Kolejní rady se probíraly téměř plošně rozbořené schody do všech vchodů. 

Aktuální se schody opravují okamžitě, což Kolejní rada potvrzuje a kvituje. Výstavba nových 

schodů, se kterými taková potíž nebude vychází na téměř 250 000,- jedny schody. 

V rámci dotačního profilu ISPROFIN jsou úplně nové schody zařazeny. Naneštěstí se stále neví, 

zda se SKM podaří do tohoto dotačního programu dostat. 

4.10. Další směřování Kolejní rady 

Kolejní rada společně s ředitelem SKM Ing. Josefem Suchánkem nad dalším směřováním Kolejní 

rady. Rada je aktuálně na rozcestí. JS: Na některých českých VŠ působí obdoba naší KR, která 

ale není zaměřená pouze na oblast ubytování, ale také stravování. SKM si dovede podobný 

princip představit i v podmínkách UP, je potřeba si ale zároveň uvědomit šíři záběru takto 

definovaného studentského uskupení. Abychom tím neztratili naši akčnost a funkčnost. Rada 

stejně často naráží na témata, která se týkají výlučně menz, viz bod 4.4.   

Dalším rozšířením pravomocí by mohla být dozorová pravomoc, která byla naznačena v bodě 

4.5. 

Předseda Kolejní rady se přes následující měsíce bude pokoušet zahájit jednání se SKM, 

výkonnými a legislativními orgány Univerzity, aby Kolejí rada získala více konkrétních 

pravomocí a mohla se stát důležitějším hráčem v kolosu, kterým je naše Univerzita. 

 

 

 

5. Ukončení jednání 

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

konstruktivní připomínky. Členům Rady popřál úspěšné zkouškové období a vedení SKM 

klidné léto.  

 

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. 

 

 

http://kolejniradaup.zaridi.to/


 

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| http://kolejniradaup.zaridi.to  7/8 

 

Zapsal: Matěj Cetkovský 

V Olomouci dne 30. dubna 2018  

 

 

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

předseda KR UP v ak. roce 2017/2018 

 

 

Ke zveřejnění: dd. mm. Rrrr 

 

 

Obrazová příloha zápisu  

 
Obrázek 1 Vstup do koláren B. Václavka I. 
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Obrázek 2 Vstup do koláren B. Václavka II. 
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