
Zápis ze schůze kolejní rady 

Dne 13.12.2018 proběhla schůze Kolejní rady s ředitelem kolejí, panem Ing. Stanislavem Starým, 

vedoucím Provozního odboru, panem Jaromírem Příhodou a vedoucím Karierního a poradenského 

centra, panem Bc. Richardem Nevšímalem. Bylo probráno několik témat, jejichž obsah je shrnut 

v následujících bodech. 

Areál kolejí: 

- Budova VŠE na Jižním městě by měla být v brzké době prodána, zájem projevila 

Mladoboleslavská Škoda Auto. 

- VŠE chce taktéž prodat koleje, které by následně měly přejít pod správu UK. 

- Pod kolejemi, za tenisovými kurty směrem na Kunratice u autobusové otočky by měl být 

v budoucnu vystaven supermarket Lidl. 

- Problém s parkovištěm nad kolejí Sázava. 

o Parkoviště je spíše využíváno lidmi ze sídliště nad ním. 

o V budoucnu je uvažováno oplocení parkoviště, parkovné pro studenty by bylo stále 

zdarma a vjezd by byl povolen po předložení vstupní karty (ISIC, popřípadě jiné řešení). 

o Několik míst by bylo vyhrazeno k pronajmutí pro lidi ze sídliště. 

Wi-Fi: 

- Proběhly schůze mezi vedením SUZ a vedením Výpočetního centra. 

- Potvrzení Výpočetního centra, že je internet na kolejích mnohem více blokovaný než v případě 

Wi-Fi v budovách školy. 

- Zpracování variant jednotlivých možných řešení. 

o Prozatímní návrh – roztažení Wi-Fi, poskytující školní síť (stejná úroveň blokace jako 

v případě kabelového připojení) a zároveň externí síť (bez jakéhokoliv omezení), 

ovšem tato síť by byla zpoplatněna (částka zatím neuvedena). 

o Kolejní rada se bude snažit v co nejkratší době sejít s vedením Výpočetního centra, 

panem Ing. Pavlem Härtelem, aby s ním tyto záležitosti (blokace, zpoplatnění) 

projednala. 

Prádelny: 

- Bylo navrženo použít systém, který je již zaveden na koleji Blanice. 

o Tento systém je již zpracován a částečně jsou vyřešeny i chyby, jenž tento systém 

obsahuje. 

o Rezervace praček (velké průmyslové pračky) by probíhala přes stránky ISKAM, dveře 

do prádelny budou jištěny kartou (otevření až po přiložení karty – ISIC). 

- SUZ se bude snažit doladit navrhovaný systém, aby se předešlo dalším chybám. 

- Na jaře by měla být započata realizace projektu (příprava místností, zakoupení praček, sušiček 

apod.) 

Tříděné koše na Sázavě – anketa a řešení: 

- Na základě pozitivních ohlasů z výsledků ankety je pan Ing. Starý ochoten realizovat umístění 

košů na tříděný odpad (papír a plast) i na koleji Sázava. 

- SUZ navrhuje buď umístění košů na každé patro k hlavnímu výtahu (výtah u spojovací chodby), 

popřípadě umístit velké centrální koše v přízemí u hlavního výtahu. 

o Po debatě byla odsouhlasena panem Ing. Starým a zástupci Kolejní rady první možnost. 



- Na koleji Sázava bude umístěn stejný typ košů jako je tomu na koleji Volha a jejich objednání, 

doručení a instalace bude trvat zhruba 1 měsíc. 

- Za Kolejní radu Vám velmi děkujeme za pozitivní ohlasy a pomoc při prosazení košů na tříděný 

odpad na obě naše koleje. Třídění zdar!! 

Elektrospotřebiče na kolejích: 

- V současné době probíhaly revize, které se týkali pouze elektrospotřebičů, jimiž jsou pokoje 

v základu vybaveny a zároveň byl sepsán seznam elektrospotřebičů, jenž jsou na koleji 

„načerno“ (přivezeny studenty). 

- Studenty přivezené spotřebiče by měly mít vlastní revizi, pokud tomu tak není, nemají na koleji 

co dělat (uvedeno ve smlouvě o bydlení na kolejích). 

- Kolejní radou bylo navrženo, aby SUZ zajistila revizního technika, který by za poplatek (cca 10,- 

za revizi jednoho spotřebiče) námi dovezené elektrospotřebiče zkontroloval a v případě, že 

dostane spotřebič revizní známku, smí si ho student na koleji nechat. 

- V opačném případě, kdy spotřebič nedostane revizní známku, nemůže být dále na koleji 

používán a v případě porušení tohoto zákazu mohou být uděleny pokuty. 

Společenský život na kolejích Jižního města: 

- Proběhla schůze mezi Kolejních rad VŠCHT, VŠE a UK, kde vzniklo několik návrhů na oživení 

společenského života na kolejích. 

- Kolejní radou byl vznesen požadavek (i za ostatní Kolejní rady VŠE a UK) na SUZ, aby bylo 

zrekonstruováno hřiště na louce pod kolejí Sázava, přičemž cena na rekonstrukci by měla být 

rovným dílem rozdělena mezi VŠCHT, VŠE a UK. 

o Návrh bude projednán SUZ. 

o Kolejní rady jednotlivých kolejí se budou i nadále snažit apelovat na SUZ svých kolejí, 

aby byla rekonstrukce prosazena. 

- Návrh na zřízení grilovacích míst / zázemí pro grilování v prostorách louky u kolejí. 

- Návrh pro další rok, kdy by mohla proběhnout akce, při které by byl rozsvícen velký Vánoční 

strom (opět v prostorách louky) a s tím spojený Vánoční program. 

- Vedoucí Karierního a poradenského centra, pan Bc. Richard Nevšímal navrhl propojení těchto 

i dalších navržených akcí se spolky z VŠCHT. 

- Kolejní radou bylo navrženo zřízení „Průvodce prváka na kolejích“. 

Výtahy: 

- Volha: 

o Stále probíhá dolaďování dojezdu nových výtahů. 

o Problémy se starými výtahy budou řešeny. 

- Sázava: 

o Do výtahů budou nalepeny cedulky s telefonním číslem na vyprošťovací službu – jedná 

se především o případ, kdy by záchranné tlačítko z jakéhokoliv důvodu nefungovalo. 

Nástěnky pro Kolejní radu: 

- Současné nástěnky jsou v tristním stavu. 

- SUZ přislíbeny nástěnky nové. 

  



Konflikty mezi spolubydlícími: 

- V případě konfliktů / neshod mezi spolubydlícími apeluje pan Jaromír Příhoda, aby byly tyto 

problémy řešeny v co nejkratší době s paní Valachovou (Provoní odbor) a také přímo s ním 

prostřednictví emailu. 

Chování kolejních zaměstnanců vůči studentům z jiných zemí: 

- Problém s nedostatečnou jazykovou znalostí vrátných na recepcích kolejí. 

o SUZ nabízí možnost přivýdělku pro studenty – výpomoc na vrátnici, především 

v období prázdnin a svátků (více informací na recepci). 

o SUZ nabízí pro své zaměstnance jazyková kurz – slabý zájem zaměstnanců. 

o Mladí lidé jazykově vzdělaní nemají zájem o práci vrátného. 

o Z tohoto problému není jasné východisko. 

- Konflikt mezi zaměstnancem externí úklidové firmy a ubytovaným studentem z cizí země. 

o Problém bude řešen vedením SUZ. 

 

 

 

 

Za Kolejní radu 

Dominik Čapkovič 

Karel Vávra 

Jan Tomek 


