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VEDENÍ UJEP VYVOLALO VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ  
 
Dne 20. 6. 2017 jednali zástupci vedení UJEP s představiteli Kolejní rady 
UJEP a zástupci Studentské komory Akademického senátu UJEP. Tématem 
setkání byla plánovaná organizační změna a zlepšení hospodaření Správy 
kolejí a menz.  
 
Jednání se zúčastnili doc. Balej (rektor), Ing. Nergl (kvestor), Mgr. Kraus (ředitel 
SKM), Radek Rákos (místopředseda Kolejní rady UJEP), Bc. Ligurská (SK AS 
UJEP), zástupci Kolejní rady UJEP (Daniel Trnka, Tomáš Ferenčák, Václav 
Prchal, Josef Čáp). 
 
„Hned v úvodu jsem studeny informoval, že jako statutární orgán univerzity jsem  
zodpovědný za hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Zároveň ale chci 
stát v čele univerzity, která se chová společensky odpovědně a je veřejným 
příkladem v personální oblasti i v chování ke svým zaměstnancům,“ říká rektor 
Martin Balej.  
 
Následně rektor studentům objasnil situaci zákonného nakládání s rozpočtem 
veřejných vysokých škol a upozornil na omezené  možnosti, jak podporovat 
hospodaření Správy kolejí a menz realizované v režimu doplňkové činnosti. 
 
„Jsou to informace, které je třeba znát, aby měli studenti kompletní přehled o 
realitě a možnostech,“ dodává rektor.  
 
Kompromisní jednání svolané rektorem UJEP si dalo za cíl najít společnou cestu, 
jak vstřícně vyřešit potřebu organizační změny na pozici vrátných na univerzitních 
kolejích a zároveň pomoci kolejím ke zlepšení finanční situace. Impulsem pro 
nalezení kompromisu byly zejména Kolejní radou vznesené náměty na 
zpoplatnění některých služeb na kolejích a zvýšení kolejného.  
 
Studentům byl předložen nový návrh organizační změny SKM, kterou zástupci 
Kolejní rady i SK AS UJEP podpořili. 
 
„Avizovaná organizační změna týkající se osmi zaměstnanců SKM v pracovní 
pozici vrátných bude zrušena. Se šesti z nich budou individuálně dojednávány 
podmínky jejich ukončení pracovního poměru dohodou tak, aby mohli z 
pracovního poměru odejít do starobního důchodu. Odcházející pracovníci budou 
postupně nahrazováni zaměstnanci ZTP agentury, případně pracovníky v jiném 
ekonomicky výhodném režimu, např. studenty UJEP na DPP apod.,“ objasňuje 
ředitel SKM Mgr. Kraus.  
 
„Na základě podnětu Kolejní rady jsme měli rozpracovány variantní návrhy na 
zvýšení kolejného a chtěli o nich jednat,“ říká Ing. Leoš Nergl, kvestor UJEP. 
„Bohužel, předložené návrhy studentů na pomoc kolejím překvapivě tento námi 
očekávaný zásadní prostředek, jak zlepšit finanční situaci SKM, neobsahovaly,“ 
doplňuje. 
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Studenti předložili návrhy na zaměstnání pracovníka ZTP agentury v obchůdku na 
kolejích, zpoplatnění výměny prádla, užívání přímotopů a větráků, instalování 
světelných čidel na chodbách kolejí, propagace kolejí, kolejního života, zlepšení 
přívětivosti interiéru i exteriéru kolejí, vyzývání ubytovaných na kolejích 
k úspornému chování stran spotřeby elektrické energie a vody, zavedení čističky 
vody, instalování fotovoltaických panelů na střechách SKM, vyhledávání dalších 
možností financování změn na SKM či dosazení studentů UJEP do pozic 
vrátných. 
 
Doc. Balej ocenil předložené návrhy a v mnoha ohledech nabídl úzkou spolupráci 
a pomoc vedení UJEP. „Některé z návrhů jsou již dlouhodobě připravovány, jiné 
však nepřináší fakticky žádný přínos pro hospodaření SKM. Budeme pracovat na 
těch, které se ukázaly jako nosné,“ říká rektor.  
 
Na téma úspory elektrické energie a vody na SKM připravuje ředitel Tomáš Kraus 
zpracování komplexní analýzy přes systém EPC. Ta by měla, jako jednu ze 
zvažovaných aktivit, analyzovat také možnost  instalace FTV panelů na střechy 
objektů ve správě SKM. 
 
„Dospěli jsme do poloviny jednání a předložili kompromisní návrhy. Nyní je řada 
na Kolejní radě UJEP, jak dostojí svým předchozím tvrzením. Naše návrhy na 
zvýšení kolejného jsme studentům předali k projednání. Věřím, že včerejší setkání 
a projevená vstřícnost nezůstanou bez odezvy,“ uzavírá rektor.  
 
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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