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Důvody a základní zásady návrhu 
 
Studentská komora AS MU je přesvědčena, že současná struktura orgánů podílejících se na 
správě kolejí již zcela neodpovídá trendům, k niž dochází v poslední době, a které se projevují 
zejména přenesením většiny podstatných činností při rozdělování míst na kolejích na úroveň 
celouniverzitních pracovišť. Pokud se jedná o orgány kolejních samospráv ubytovaných, 
kolejní rady, Studentská komora AS MU pokládá jejich činnost za problematickou, přičemž 
příčinu tohoto stavu spatřuje především ve způsobu, jímž se kolejní rady ustanovují. 
 
Studentská komora AS MU projednávala otázku struktury kolejních orgánů a jejich případné 
reformy v období od listopadu 2000 do března 2001. V průběhu tohoto období SK AS MU 
dospěla k názoru, že je vhodné výrazněji oddělit samosprávu ubytovaných na kolejích od 
orgánů, které se podílejí na rozdělování míst na kolejích a zařazování studentů na tato místa. Je 
třeba vzít v úvahu rozdílné úkoly těchto dvou typů orgánů: zatímco kolejními radami se 
studenti již ubytovaní spoluúčastní správy koleje, Kolejní komise MU1 rozhoduje o 
podmínkách, které musí studenti splnit, aby byli ubytováni. Kolejní komise MU by proto měla 
být sestavována v návaznosti na orgán, který je legitimován zastupovat všechny studenty. 
Naproti tomu v samosprávě koleje není příslušnost k fakultě rozhodná a přihlížení k ní 
z hlediska volby kolejních rad zakládá mezi ubytovanými nerovnost. 
 
SK AS MU pokládá za účelné z hlediska zajištění přenosu informací, aby členové 
akademických senátů univerzity a fakult, kteří jsou ubytováni na kolejích, měli právo účastnit 
se jednání kolejních rad s poradním hlasem. Také Kolejní komise MU by měla zahrnovat 
zástupce AS MU, ať již s hlasem poradním nebo rozhodujícím.  
 
K informování univerzitní veřejnosti o činnosti Kolejní komise MU a kolejních rad by měl být 
ve větší míře než dosud používán Dokumentový server Informačního systému2.  
 
Předkládaný materiál je zamýšlen jako příspěvek a podnět k diskusi o možných změnách       a 
zlepšeních v této oblasti.  
 
 
1.  Kolejní rady 
 
Současný stav:  Kolejní rada je složena ze zástupců studentů ubytovaných na koleji; členové 
kolejní rady jsou voleni odděleně studenty jednotlivých fakult. Počet členů kolejní rady se 
rovná počtu fakult, jejichž studenti jsou na koleji ubytováni3. Není stanovena minimální 
požadovaná účast ubytovaných studentů pro platnost voleb.  
                                                
1 Obdobně také kolejní komise fakult, jejichž zrušení je níže navrhováno, proto zde  nejsou výslovně zmíněny. 
2 Kolejní rady by navíc měly zveřejňovat zápisy ze svých jednání na vhodných místech na příslušných kolejích. 
3 Platí v případě, že na koleji jsou ubytováni studenti tří nebo více fakult. Pokud jsou na koleji ubytováni 
studenti jedné nebo dvou fakult, má kolejní rada 3 až 5 členů. 



 
Navrhovaná úprava: Členové kolejní rady (a současně jejich náhradníci) jsou voleni všemi 
studenty ubytovanými na koleji, bez ohledu na příslušnost k fakultě. Počet členů kolejní rady je 
stanoven s přihlédnutím k počtu ubytovaných. K platnosti voleb členů kolejní rady je třeba 
stanovené minimální účasti ubytovaných studentů (např. 15 %); pokud této účasti není 
opakovaně dosaženo,  postupuje se jako v obdobných případech při volbách do akademických 
senátů.  
   Kolejní komise MU sleduje a vyhodnocuje práci kolejních rad. Členové kolejní rady, kteří 
neplní své povinnosti, jsou z funkce odvoláni. 
 
2.  Kolejní komise fakult 
 
Současný stav: Kolejní komise fakulty je poradním orgánem děkana pro otázky ubytování 
studentů fakulty na kolejích. Je složena z proděkana pro sociální otázky (předseda komise), 
pověřeného pracovníka studijního oddělení a jednoho zástupce každé kolejní rady, kde má 
fakulta svého člena. 
 
Navrhovaná úprava: Kolejní komise fakult zanikají. Poradní funkce ve vztahu k děkanovi 
v otázkách kolejí spadajících do působnosti fakulty (kontrola dodržování kolejních předpisů 
studenty, zařazování studentů na tzv. vyhrazená lůžka, stanovení případných fakultních kritérií 
pro přidělování míst na kolejích4) přebírají akademické senáty fakult.  
 
 
3.  Kolejní komise MU 
 
Současný stav: Kolejní komise MU je poradním orgánem rektora pro organizaci ubytování 
studentů na kolejích. Komise je tvořena prorektorem pro oblast péče o studenty (předseda 
komise), proděkany fakult pro sociální otázky, ředitelem a vedoucím ubytovatelem SKM a 
zástupci studentů fakult, navrhovaných kolejními komisemi fakult. 
 
Navrhovaná úprava: Změnu představuje pouze způsob zajištění zastoupení studentů 
v Kolejní komisi MU. V úvahu připadají dvě základní varianty: 
 
     Varianta A:  Zástupci studentů v  Kolejní komisi MU jsou jmenováni rektorem 
(prorektorem pro péči o studenty) na návrh děkanů fakult (po předchozím projednání 
v akademických senátech fakult). Studenti každé fakulty mají v Kolejní komisi MU jednoho 
zástupce. Nově získává zástupce Akademického senátu MU právo účasti na jednáních komise 
s hlasem poradním. 
 
   Varianta B:   Zástupci studentů v  Kolejní komisi MU jsou jmenováni rektorem 
(prorektorem) na návrh Akademického senátu MU. 
 
Zpracoval: Jiří Nantl 
Předkládá: Studentská komora AS MU 

                                                
4 Viz „Návrh na změnu systému přidělování míst na kolejích MU“, předkládaný SK AS MU souběžně s tímto 
materiálem. 


