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Z ÁPIS ZE SCHŮZE ZÁSTUPCŮ CKR A SÚZ
Místo konání: SÚZ VŠE
Datum:

5. 3. 2015

Čas:

09:30

Účastníci zasedání
CKR

SÚZ

Jakub Krejčí
Bc. Jiří Hammerbauer

Ing. Ota Zima, CSc., MBA
Bc. Jaroslav Klečka

Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sestěhovávání studentů
Výtahy na Blanici
Zřízení institutu správce kolejní posilovny
Úprava kolejního řádu
Problémy s chováním studentů, výjezdová služba
Webová aplikace, ubytovací systém SÚZ
Platební terminály na kolejích
Teplá voda na koleji Rooseveltova
Bar na koleji Rooseveltova
Projekty na kolejích: Špuntomat, Ekobat
Vstupní karty pro absolventy
Garance sítě eduroam
Podlahy v posilovnách na koleji Jarov III. F
Energetické úspory na kolejích
Statut SÚZ

1. Sestěhovávání studentů
Z provozně-ekonomických důvodů je mnohdy třeba studenty během roku operativně přestěhovat,
resp. sestěhovat. V souvislosti s tímto se zástupci CKR a SÚZ domluvili na pravidlech, dle kterých se
bude v takových případech postupovat.
I.

V průběhu ubytování (akademického roku) mohou být studenti přestěhováni, a to
z důvodů provozně-ekonomických.
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II.

III.
IV.

Vedoucí koleje může požádat studenta o přestěhování, tuto žádost student obdrží i
písemně. Na základě této žádosti má student povinnost této žádosti do 7 kalendářních dnů
vyhovět, v opačném případě budou ubytovanému studentovi od 8. kalendářního účtována
i zbylá neobsazená lůžka v pokoji. Cena za neobsazené lůžko se vypočítá jako cena
příslušného lůžka z platného Ceníku ubytování snížená o náklady na energie a vodu ve výši
10,- Kč/den (slovy: desetkorunčeských).
Obě strany, tj. vedoucí zastupující ubytovatele, i student tj. ubytovaný si vyjdou vzájemně
vstříc tak, aby došlo k oboustranně uspokojivému řešení.
Body I.-III. se vztahují k následující skutečnosti. Student bude při podávání žádosti o
ubytování (v případě studentů ostatních škol spolu s přidělením ubytování) upozorněn na
skutečnost, že pokoj, na který se hlásí (byl mu přidělen), je považován za pokoj hotelový,
tzn. že studenty je obsazován až v případě plné obsazenosti koleje. V případě přidělení
takového pokoje může být požádán o přestěhování. Pokoje vymezené pro hotelové
ubytování v rámci koleje tudíž poskytují prostor pro sestěhování, jiné, takto neoznačené
nikoli, nevyžadují-li to technicko-bezpečnostní podmínky.

2. Výtahy na Blanici
Na koleji Blanice došlo k poškození vnějších výtahových dveří. Vzhledem k tomu, že k takovémuto
poškození dochází poměrně často, SÚZ objednala dveře do zásoby tak, aby bylo možno na podobná
poškození reagovat okamžitě. Kolejní rada Blanice bude i nadále apelovat na studenty, aby
k vandalismu pokud možno nedocházelo.
3. Zřízení institutu správce kolejní posilovny
SÚZ souhlasí se zřízením institutu správce posilovny na koleji.
Úkolem správce posilovny je pravidelná kontrola veškerého vybavení, úklid nářadí v posilovně a
namátková kontrola oprávněnosti vstupu do posilovny. Veškerá poškození vybavení posilovny je
povinen neprodleně nahlásit na recepci dané koleje, vedoucí koleje a příslušné kolejní radě. V případě
zjištění nevhodného chování v posilovně (podnapilý stav, vandalismus, obtěžování ostatních a
podobně) je povinností správce toto jednání ihned nahlásit na recepci dané koleje. Správce posilovny
může podávat kolejní radě návrhy na úpravy či nákupy vybavení posiloven. Za svou činnost má možnost
využívat posilovnu bezplatně.
4. Úprava kolejního řádu
Na základě událostí nedávných otevřeli zástupci CKR a SÚZ otázku kolejního řádu, především pak
příslušných odstavců týkajících se odvolávání studenta v případě udělení pokuty či vyloučení z koleje,
zde CKR navrhuje zrušit nejvyšší odvolací instanci, rektora VŠE.
V rámci projednávání úpravy kolejního řádu diskutovali zástupci CKR a SÚZ taktéž nad zasazením
způsobu inkasování udělené pokuty. Kolejní řád bude řešen a dořešen na nadcházejících zasedáních.
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5. Problémy s chováním studentů, výjezdová služba
Zástupci SÚZ monitorují důvody, z jakých studenti odcházejí z kolejí VŠE, především pak z kolejí na
Jižním Městě, mezi nejčastější (ovlivnitelné) patří hluk a rušení nočního klidu. Zástupci CKR budou i
nadále tento problém řešit, především pak apelovat na studenty a působit na prevenci.
V případě potřeby je nově k dispozici taktéž výjezdová služba, která je schopna na kolejích takřka
okamžitě zasáhnout.
6. Webová aplikace, ubytovací systém SÚZ
Již avizovaný nový ubytovací systém by měl být v dohledné době spuštěn, v souvislosti s tímto přišli
zástupci CKR s webovou aplikací, která má za cíl značně usnadnit komunikaci mezi jednotlivými
účastníky ubytování (SÚZ, vedoucí, CKR, KR, student atp.), a která by měla být s novým ubytovacím
systémem plně kompatibilní. Aplikace bude prezentována na některé z dalších schůzí CKR a SÚZ.
7. Platební terminály na kolejích
Platební terminály v současné době fungují na koleji Jarov I., a to především pro hotelové ubytování, a
dále pak na pokladně SÚZ, kde doposud nebylo možno platit bezhotovostně. Platební terminály na
ostatních kolejích budou dostupné po nasazení nového ubytovacího software.
8. Teplá voda na koleji Rooseveltova
Na základě stížností na nedostatečně teplou vodu na koleji Rooseveltova zahájila SÚZ řešení tohoto
problému, který dle vyjádření zástupců SÚZ spočívá v nedostatečně výkonném ohřevném systému,
který není s to uspokojit naráz desítky až stovky sprchujících se studentů. V současné době je celá
záležitost řešena kontrolou a do budoucna nejspíše i výměnou stávajících komponent systému.
9. Bar na koleji Rooseveltova
Ředitel SÚZ znovu stvrdil domluvu z prosincového jednání ohledně prostor baru na koleji Rooseveltova,
tedy že lze tyto prostory pojmout jako studentský klubu, kdy za provozování klubu bude mít
zodpovědnost konkrétní osoba (student). Projekt na vybudování studentského klubu dodá kolejní rada
Rooseveltovy koleje v co nejbližším možném termínu.
10. Projekty na kolejích: Špuntomat, Ekobat
Zmíněné projekty SÚZ na žádost CKR řeší.
11. Vstupní karty pro absolventy
CKR žádá o možnost reaktivace karty ISIC pro absolventy tak, aby mohli vstoupit na svou koleji bez
nutnosti pořizování dodatečné karty. Tuto problematiku bude řešit zástupce Oddělení síťové
infrastruktury p. Tomáš Skřivan se zástupcem CKR Jiřím Hammerbauerem.
12. Garance sítě eduroam
CKR požádala SÚZ o upřesnění garance sítě eduroam pro jiné ubytované než studenty VŠE. Pro tyto
ubytované má být služba dostupna, a to dle informací na stránkách SÚZ, ve skutečnosti však síť
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vypadává. Síť eduroam má na starosti Oddělení síťové infrastruktury, toto bude řešeno společně
s bodem 11. tohoto zápisu.
13. Podlaha v posilovně na koleji Jarov III. F
V posilovnách budou vyměněny koberce a utěsněna okna tak, aby do posiloven nezatékalo.
14. Energetické úspory na kolejích
V souvislosti s požárem na koleji Volha, resp. příčinou jeho vzniku konzultovali zástupci CKR a SÚZ
možné energetické úspory na kolejích. Nejdůležitějším nástrojem zůstane i nadále apel na ubytované,
aby při odchodu zhasínali, vypínali topení, zbytečně nenechávali puštěnou vodu atp.
15. Statut SÚZ
Statut SÚZ se bude řešit koncem tohoto měsíce března, po schválení rozpočtu Akademickým senátem
VŠE.
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