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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  24. 11. 2015; 18:00 – 20:00 

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

 

Přítomni:        KR: Martin Hájek, Petr Skácelík, Vilém Riedel, Jakub Khor, Michal Kerestúri, 

Terezka Šustková, Richard Hekele, Vladimír Ďurana,  

SKM:    Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová,  

Ing. Jiří Musil 

  Hosté: Bc. Josef Kaštil, místopředseda Akademického senátu UP 

Omluveni: KR:  Nela Křupalová, Barbora Kopřivová, Michael Chrobok, Martin Hrubeš,  

Vlado Balaban 

 

Program:  

1. Otevření jednání Kolejní rady UP 

2. Kontrola zápisu z jednání Kolejní rady UP ze dne 20. 10. 2015 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

4. Informace ředitele SKM UP 

5. Různé 

6. Ukončení jednání Kolejní rady UP 

 

1. Otevření jednání Kolejní rady UP 

Předseda Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci přivítal přítomné členy KR UP a 

členy vedení SKM UP a poděkoval řediteli SKM UP, Ing. Suchánkovi, za nabídku prostor zasedací 

místnosti SKM UP k jednání KR UP.  
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Určitě ano 
74% 

Spíše ano 
16% 

Nevím 
2% 

Spíše ne 
4% 

Ne 
4% 

Kvantifikace zájmu o doplnění prodeje jízdenek DPMO v 
areálu Envelopa. Otázka zněla: Měli byste zájem o doplnění 
služby prodeje jízdenek DPMO na recepci koleje? 

2. Kontrola zápisu z jednání Kolejní rady UP ze dne 20. 10. 2015  

Předseda KR UP požádal vedení SKM UP a zástupce KR UP o doplnění event. popsání 

současného stavu u následujících bodů posledního Zápisu z jednání KR UP ze dne 20. 10. 2015: 

I. bod 3, kolej Chválkovice, ods. a 

Zástupce koleje v KR UP poděkoval za promptně řešené doplnění označení koleje a za 

zakoupení zátěžového koberce před vchodové dveře.  

II. bod 3, kolej Generála Svobody, blok A, ods. a 

Doplnění informací ohledně fungování výdejny snídaní na jmenované koleji: 

Dle sdělení Ing. Suchánka je cílem SKM UP, aby výdejna byla plně využita, proto 

v případě dostatečné kapacity, tato bude nabídnuta ubytovaným studentům. Nabídka 

snídaní nebude realizována formou švédských stolů, ale formou předpřipravených jídel 

(a porcí). Nabídka se bude přizpůsobovat poptávce klientů. Objednávání snídaní bude 

probíhat na recepci koleje. Cena jedné porce (snídaně) je prozatím stanovena na 50 Kč.  

Prosíme SKM UP o publikování informací o této nabídce na stránkách skm.upol.cz. 

III. bod 3, koleje Neředín 

KR UP byla informovaná o akci Czech it out v Neředíně (09. 11. 2015). Kolejní rada UP 

tímto děkuje řediteli SKM UP, Ing. Suchánkovi, a vedoucí menz UP, paní Pochylé, za spolupráci 

při průběhu akce. 

IV. bod 3, kolej B. Václavka, blok A, ods. a 

Požadavek trvá. 

V. bod 3, kolej B. Václavka, blok C, ods. a 

Zástupcem koleje byla provedena 

kvantifikace zájmu ubytovaných studentů o 

doplnění služby prodeje jízdenek DPMO 

v areálu kolejí Envelopa. Na základě 

zjištěného zájmu vstoupí dle sdělení Ing. 

Suchánka SKM UP do jednání s DPMO, kde 

budou diskutované jednotlivé možnosti 

realizovatelnosti. Výsledky ankety: celkový 

počet odpovědí: 425; určitě ano: 314; spíše ano: 

68; nevím: 11; spíše ne: 16; určitě ne: 16. 

VI. bod 3, kolej J. L. Fischera, ods. a 

Vedoucí koleje, paní Zichová, informovala o doplnění stojanu na kola do kolárny 

v suterénu budovy. Zástupce koleje poděkoval za realizaci požadavku.  

skm.upol.cz
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VII. bod 3, kolej Neředín II, ods. a 

Zástupce koleje informoval, že ubytovaní studenti jsou v současné době s probíhajícím 

úklidem spokojeni. 

VIII. bod 4, ods. a 

Dotaz KR UP: V jakém stavu je v současné době zavedení SafeQ tiskárny do areálu 

kolejí Envelopa (kolej B. Václavka). 

Vyjádření SKM UP:  

Ředitel SKM UP informoval, že z dalšího zjišťování informací vyplynulo, že CVT s Knihovnou 

UP v centrálním projektu vybavení multifunkčními tiskárnami / kopírkami pokračují (možná 

v omezeném rozsahu) a koleje BV zde zahrnuty jsou. Výběrové řízení by mělo proběhnout 

v průběhu ledna, tzn. s realizací můžeme počítat v únoru 2016. Pozn.: Tento projekt není řízen 

SKM, tzn. SKM pracuje s informacemi, které samo dostává od řešitele projektu - CVT 

s Knihovnou UP. 

 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej Chválkovice  

a) Požadavek na úpravu doby výměny prádla. V současné době termíny: Po, St 07:00 – 09:00, a 

14:00 – 16:00. Původní schéma: Po, Út 14:00 – 16:00 a St 18:00 – 20:00. Prosba o vrácení termínů 

do původního schématu. Dopolední termíny jsou pro ubytované studenty z titulu výuky 

nevhodné. 

Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že o změně termínů neví, pokusí se situaci vyřešit.  

Dle doplnění ze strany vedení SKM UP byly termíny pro výměnu prádla na koleji Chválkovice určeny 

na: pondělí až pátek v době 07:00 – 09:00 a 15:00 – 20:00.  

 

b) KR UP byl doručen dotaz na možnost úpravy mechanismu vchodových dveří tak, aby nebylo 

možné ponechat samouzavírací dveře otevřené.  

 

Kolej Generála Svobody, blok A 

a) Zástupkyně koleje se dotázala, jak mají ubytovaní studenti postupovat v případě 

nefunkčnosti WiFi připojení.  

Po domluvě s členy KR UP a vedením SKM UP po informaci člena KR UP, že v několika případech 

bylo nutné pouze upravit nastavení na uživatelských jednotkách, Kolejní rada UP se obrátí na ředitele 

CVT UP s dotazem, zda CVT UP, v jehož správě je bezdrátové připojení, reflektuje problém, příp. zda je 
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k dispozici postup správného nastavení uživatelské jednotky event. zda je možné využít služby CVT 

Helpdesku.  

Doplňující informace ředitele SKM UP: Zjistili jsme, že postup nastavení zařízení je k dispozici na 

portálu UP- záložka „Služby“- “Návody a nápovědy“- „Mobilní přístup na síť (eduroam) WiFi, LAN“  

Pro studenty je také zřízena služba HelpDesk viz. Info z Portálu UP – IT HelpDesk pro studenty UP 

(info zde: http://www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/centrum-vypocetni-techniky/v-

menu/helpdesk/). 

Doplnění KR UP: Studenti UP jsou obeznámeni s nabídkou služeb CVT v oblasti „customer service“ 

prostřednictvím Portálu UP. Náš dotaz směřoval spíše k tomu, zda vedení CVT UP eviduje systémový 

problém na WiFi připojení kolejí. Z reakce vedení SKM UP usuzujeme, že zde problém systémového 

charakteru není.  

  

b) Zástupkyně koleje požádala o možnost zesílení vrchní části nově pořizovaných lednic 

(Zanussi - v současnosti se prolamují).  

Zaměstnanci SKM UP a členy KR UP bylo diskutováno několik možností realizace úpravy 

zakoupených lednic tak, aby byly dodrženy všechny požadavky výrobce na bezpečnost. Vedení SKM UP 

bude o výsledném řešení informovat KR UP. 

 

c) Zástupkyně koleje komunikovala dotaz ubytované klientky, zda je možné v systému ISKAM 

rezervovat kromě konkrétního pokoje také konkrétní lůžko (např. u okna). 

Dle sdělení SKM UP software v současnosti tuto službu neumožňuje, SKM UP také nebude o doplnění 

této funkce žádat s ohledem a diferenci dispozičních podmínek jednotlivých pokojů. 

 

d) Ředitel SKM UP informoval o tom, že rekonstrukční práce v přízemí koleje GSA byly 

zakončeny dne 24.11.2015, tudíž, zvýšená hlučnost ze stavebních prací tímto dnem končí. 

 

Kolej Generála Svobody, blok B 

a) Zástupce koleje informoval o odcizení nářadí z posilovny koleje a požádal o doplnění stavu.  

Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že o problému ví. Následně byly diskutovány možnosti 

zabezpečení provozu posiloven (dále viz bod Různé). Ředitel SKM UP sdělil, že zařízení bude doplněno. 

 

Kolej B. Václavka, blok A 

a) Zástupkyně koleje se dotázala na možnost výměny automatu na kávu ve foyer koleje na typ 

s možností většího objemu nápojů, tzv. CoffeeToGo (280-300ml). Vzhledem k tomu, že 

http://www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/centrum-vypocetni-techniky/v-menu/helpdesk/
http://www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/centrum-vypocetni-techniky/v-menu/helpdesk/
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k obdobné výměně došlo již v Neředíně, prosíme o komunikování této žádosti cestou SKM 

UP firmě spravující kávomaty. 

 

Kolej B. Václavka, blok C 

 

Kolej E. Rošického 

a) Na jednání byly diskutovány možnosti zabezpečení sušáku na prádlo pro obyvatele dané 

koleje. Výsledek po domluvě sdělí KR UP a SKM UP ubytovaným klientům. 

 

b) Dotaz na to, proč se z prostor kolejní budovy stala zkušebna kapely a kdo tam zkouší. Dle 

stěžující si ubytované zde uživatele prostor nebydlí. 

Ředitel SKM UP, Ing. Suchánek, informoval, že v prostorách hudební místnosti zkouší kapela LF UP. 

Po domluvě s děkanem LF UP ředitel SKM UP nabídl tyto prostory LF UP, přičemž zde kapela zkouší 

pouze v určených intervalech. Prosíme ubytované studenty, aby se v případě rušení klidu na koleji 

obraceli na vedoucí koleje, paní Šimkovou (kontakty zde: 

http://kolejniradaup.zaridi.to/docs/oznam2.pdf).  

Dále vedoucí koleje, paní Šimková uvedla, že dle záznamů z recepce ER jsou klíče od místnosti 

vydávány většinou  mezi 17.00-18.00 a vráceny nejpozději ve 20.45. Během víkendu si klíče nepůjčují. 

Sdělila, že se domluví s bubeníkem  kapely, aby opravdu končili nejpozději ve 20.00 hod. 

Ing. Suchánek, ředitel SKM UP, požádal ubytované studenty, aby v případě přání jiného omezení 

„provozní doby“ kapely, informovali jej buď přímo, nebo cestou KR UP, přislíbil další řešení. 

 

Kolej Šmeralova 

a) Vedoucí koleje, paní Vondráková, informovala KR UP o opakovaném „vyhazování pojistek“ 

na všech patrech koleje. Poslední exces měl za následek poškození síťového racku a výpadek 

internetu v daném patře. Ubytované studenty prosí o zdržení se jednání způsobující škodu na 

majetku UP i jednotlivé ubytované klienty. Doplňující dotaz Kolejní rady zní: Jak je možné, 

že se ubytovaný student dostane do rozvodních skříní všech pater?   

Vyjádření SKM:  

Ing. Jasný informoval, že poškozený switch z RACKu byl nahrazen záložním, který jsme měli k 

dispozici. Pokud by se pořizoval switch nový, náklady by hradila SKM. 

K doplňujícímu dotazu se vyjádřil Ing. Musil:  Přístup do elektrických rozvaděčů bez použití nástroje 

není problém bezpečnostní – jsou z pohledu úrazu el. proudem dostatečně chráněny před dotykem 

živých částí krytem a izolací při zavřených i otevřených dveřích. 

http://kolejniradaup.zaridi.to/docs/oznam2.pdf
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Otvírání rozváděčů a manipulace s jističi je naopak porušení domovního řádu kolejí - čl. II, odst. 3 g 

….. ubytovaní nesmí zasahovat do technické instalace v budově kolejí. 

Prokázané porušování ustanovení čl.II může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o ubytování 

Stejný způsob přístupu do rozvaděčů /bez použití nástrojů/ máme mj. i na chodbách B.V. "A" i "B". 

 

Kolej 17. listopadu 

 

Kolej J. L. Fischera A 

a) Dotaz na stav výtahů. Dle zápisu ze dne 26.03.2015 bylo rozhodnuto vedením SKM UP o 

ukončení provozu 2 výtahů používaných na koleji J. L. Fischera (z celkového počtu 6 kusů). 

Všechny výtahy byly v technicky nevyhovujícím stavu a byla nutná jejich rekonstrukce. 

Vzhledem k tomu, že samotná rekonstrukce je finančně náročná, vedení SKM UP se rozhodlo 

2 z nich vyřadit. Po rekonstrukci budou k dispozici 2 plně funkční výtahy pro každý blok 

koleje. 

Dle sdělení současného vedení SKM UP nedojde k vyřazení výtahů, a zůstanou v činnosti všechny 

výtahy. Jak doplnil Ing. Musil, všechny splňují bezpečnostní normy. 

 

b) Prosba na doplnění pečících plechů. 

Zabezpečí vedoucí koleje, paní Zichová. 

 

Kolej J. L. Fischera B 

 

Kolej Neředín I 

a) Zástupce koleje vyjádřil spokojenost s úklidem.  

 

Kolej Neředín II 

a) Předseda KR UP požádal o doplnění obkladu 2 zdí sociálního zařízení ubytovací buňky pro 

handicapované studenty. 

Vyjádření SKM UP: Oprava tohoto sociálního zařízení je zařazena do plánu oprav 2015/2016. 

 

 

Kolej Neředín III 

a) Zástupce koleje položil dotaz, zda dojde k doplnění čisticích prostředků na sklokeramické 

varné desky na jednotlivé buňky tak, jak je tomu na kuchyňkách např. kolejí B. Václavka. 

http://kolejniradaup.zaridi.to/docs/zapisbrezen.pdf
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Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že z finančních důvodů tento požadavek nelze realizovat. Úklid 

probíhá 2x týdně na jednotlivých buňkách, běžné znečištění se dle jejího názoru dá odstranit klasickými 

čisticími prostředky. 

 

EN programy 

a) Již léta se množí dotazy na saunu v areálu Neředín. Lze zjistit možnosti v centru Baluo? 

(Hygienické podmínky asi splňují.)  

 

4. Informace ředitele SKM UP 

i. Ředitel SKM UP, Ing. Suchánek, informoval Kolejní radu UP o plánovaném předložení 

technické novely Hlavní normy UP (B1-11/1), Řádu vysokoškolské koleje UP, 

k připomínkování Právním oddělením RUP a požádal KR UP o spolupráci.  

Místopředseda AS UP přítomen na jednání KR UP, Bc. Josef Kaštil, požádal KR UP o 

projednání v termínu, v němž to určí Právní oddělení RUP. 

ii. Ředitel SKM UP, Ing. Suchánek, také informoval Kolejní radu UP o plánovaném předložení 

návrhu změny Domovního řádu SKM UP. V případě, že tento bude předložen, Kolejní rada se 

jim bude zabývat.  

 

Kolejní rada UP dne 27. 11. 2015 přijala k připomínkování návrh technické novely, přičemž 

termín odevzdání připomínek k předloženým návrhům byl stanoven na 02. 12. 2015. 

Předseda Kolejní rady UP garantuje, že KR UP termín dodrží. 

5. Různé 

a) Kolejní radu UP zajímá, zda SKM UP hradí servisní poplatky KolejNetu.  

Vyjádření SKM UP: Servisní poplatky Kolejnetu přímo nehradíme, nicméně SKM hradí významné 

poplatky za služby CVT UP – servis, provoz počítačových sítí, služba Kolejnet a další IT služby. 

(Informaci doplnil Ing. Jasný.) 

 

b) Ředitel SKM UP, Ing. Suchánek, položil dotaz Kolejní radě UP, zda a jakým způsobem může 

Kolejní rada UP pomoct při řešení porušování Domovního řadu SKM UP (konkrétně 

poškozování majetku UP, vyhazování nábytku/odpadkových košů z okna/balkonu). 

Vyjádření KR UP: Kolejní rada UP již léta akcentuje potřebu kamerového systému na kolejích. Jiným 

způsobem nelze zabezpečit odhalení a postižení viníků. Kamerové systémy jsou běžnou součástí vnější 

ochrany kolejí některých jiných vysokých škol a jsou jedinou efektivní preventivní možností zmíněných 

situací. 
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c) Předseda KR UP informoval vedení SKM UP o množících se stížnostech strávníků na nově 

zavedené obrazovky (a nabídky jídel) v menze Neředín. Součástí jednoho obrazu nejsou 

všechna nabízená skládaná jídla a přechod mezi obrazy je rychlý. 

Vyjádření SKM UP: Poznatek považujeme za relevantní a budeme se jím zabývat. 

 

d) Posilovny na kolejích UP 

Kolejní radou UP a vedením SKM UP byly diskutovány možné alternativy zabezpečení 

prostor posiloven na kolejích UP. Není cílem SKM UP, dle sdělení Ing. Suchánka, investovat 

do zařízení posiloven, dokud nebude vytvořen systém, který bude co možná nejvíce 

eliminovat možnost krádeže a poškození zařízení samotnými uživateli.  

Po vzájemné domluvě dojde k samostatnému jednání na tohle téma mezi KR UP a vedením 

SKM UP. 

 

6. Ukončení jednání 

Ve 20:00 hod. bylo jednání Kolejní rady UP ukončeno. Příští jednání se uskuteční v prosinci ve 

večerních hodinách. Termín bude upřesněn v nejbližší době a bude zveřejněn na stránkách 

Kolejní rady UP: http://kolejniradaup.zaridi.to/aktuality.html.  

 

Další jednání Kolejní rady UP se uskuteční v prosinci 2015. Termín najdete na http://kolejniradaup.zaridi.to/aktuality.html. 

Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná. 

 

Zápis z jednání byl pořízen ve spolupráci s členy vedení SKM UP. 

 

 

Zapsal: Michal Kerestúri 

V Olomouci dne 28. listopadu 2015 

 

M I C H A L  K E R E S T Ú R I ,  V . R .  

předseda KR UP v ak. roce 2015/2016 

 

 

http://kolejniradaup.zaridi.to/aktuality.html
http://kolejniradaup.zaridi.to/aktuality.html

