
Zápis ze společného zasedání KR VŠK 17. Listopadu a 
vedoucí páté správy KaM 

 
24.05.2006 

 
Přítomní: Věra Kronusová (5.správa KaM), Alex Kutka (KR), Ľuboš Píš (KR), 
Michal Švagerka (KR), Jan Šimek (KR) 
 
Jednání proběhlo v kanceláři vedoucí 5. správy KaM, přítomní projednali a shodli se 
na následujícím: 
 

1) KR byla vedoucí správy informována o čl. VII odst. 1 pís b) smlouvy o 
ubytování, který dává oprávnění ubytovateli změnit prostory vyhrazené 
ubytovanému k ubytování z důvodů optimalizace využití lůžkové kapacity 
koleje v období mimo školní rok. 

2) KR a vedoucí 5. správy se shodli na následujícím postupu pro ubytovávání 
studentů na koleji 17. listopadu pro letní měsíce. Tento postup se vztahuje na 
studenty kteří mají uzavřenou smlouvu na letní ubytování. Cílem tohoto 
uspořádání je maximalizovat počet buněk plně zaplněných studenty (tj. na 
buňce budou 4 studenti) při současné minimalizaci přesunu studentů na koleji. 

3) Studenti kteří budou žádat o ubytování v létě bez návaznosti na předchozí 
smlouvu budou ubytováni na základě opatření rektora 14/2006. 

4) Postup pro ubytovávání studentů na léto podle čl. 2) tohoto zápisu: 
a) V případě že bude buňka plně obsazena (tj. budou na ní bydlet 4 

studenti se smlouvou platnou pro letní měsíce) zůstávají studenti 
bydlet na takto obsazené buňce i v letních měsících. 

b) Pokud budou na buňce 3 studenti se smlouvou platnou pro letní měsíce 
je postup následující: 

I. Ubytovaní mají možnost si do 4.7.2006 zajistit „nového“ 
spolubydlícího mezi studenty bydlícími na buňkách 
obsazených 1 či 2 letně ubytovanými studenty a doplnit tak 
kapacitu na 4. V tom případě se na takovou buňku vztahuje 
písmeno a). 

II.  Pokud ubytovaní nevyužijí možnost podle pís. b) bodu I. 
pokusí se 5. správa KaM doplnit kapacity těchto buněk ze 
zbývajících studentů bydlících na buňkách obsazených 1 či 2 
letně ubytovanými studenty. 

III.  Pokud nebude po 11.7.2006 doplněna kapacita takové buňky na 
4 bude se na buňku nahlížet jako na buňku spadající do 
písmene c). 

c) Pro všechny ostatní buňky, jako i buňky podle pís. b) bodu III. platí 
následující v tomto pořadí: 

I. Studenti se přestěhují na buňku podle pís. b) na základě bodu I. 
nebo II. téhož písmene 

II.  Studenti se přestěhují na kapacitu pro volné letní ubytování 
studentů. Tato kapacita bude vyhrazena v horních patrech obou 
budov. 

d) KR a vedení 5. správy žádá studenty aby v zájmu hladkého průběhu 
letního stěhování nenechávali přestěhování na poslední chvíli. 



5) KR se s vedením 5. správy shodlo na následujícím uspořádání ubytovací 
kapacity pro příští rok: 

a) Patra A10 včetně až A20 včetně budou patra doporučená pro celoroční 
ubytování na budově A. 

b) Patra B9 včetně až B16 včetně budou patra doporučená pro celoroční 
ubytování na budově B. 

c) KR a vedení 5. správy očekává že po zavedení takového opatření a 
jeho implementaci do stávající aplikace pro vytváření zámluv se 
zmenší počet problému vznikajících při letním stěhování. 

 
 
 
 
Za vedení 5. správy: 
Věra Kronusová – vedoucí správy 
 
 
 
 
 
 
Za KR VŠK 17. Listopadu 
Jan Šimek – předseda 
 
  


