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Brnûnská VUT je první a jedinou ‰kolou ve mûstû, která pfiejde od podzimu na bez-
hotovostní platbu kolejného. I kdyÏ studenti proti tomu protestují, ostatní ‰koly se
k podobnému kroku také odhodlávají. Kolejné se totiÏ doposud platilo hotovû
a rukama pokladních pro‰lo roãnû nûkolik desítek milionÛ korun. „Z hlediska bez-
peãnosti je nûco takového neúnosné,” komentuje fieditel Správy kolejí a menz
Jaroslav Grulich. 

Nûktefií studenti VUT se zlobí na vedení Správy kolejí a menz a nechtûjí platit pro-
stfiednictvím svého bankovního úãtu, ale stále postaru hotov˘mi penûzi. 
„Nelíbí se mi, Ïe mi ‰kola nafiizuje, abych si zafiídil úãet a pak mi z nûj bude vybí-
rat. Bude mi vstupovat do konta,” zlobí se Roman Málek z KromûfiíÏe. 
Studenti reptají nejvíc proti tomu, Ïe k prÛmûrnému kolejnému, které ãiní asi 700
korun mûsíãnû, si správa pfiipoãítá je‰tû dal‰í poplatky za sluÏby, napfiíklad za pou-
Ïívání vlastního spotfiebiãe. StudentÛm se zdá, Ïe tuto ãástku nemohou kontrolo-
vat, a banka zaplatí v‰echno, co si koleje naúãtují. 
„SluÏby, které pouÏili, musejí prostû zaplatit. Tento zpÛsob jsme vyzkou‰eli na
Mánesov˘ch kolejích a ve Zlínû a osvûdãil se. Pfies banky se platí kolejné v‰ude v ci-
zinû. Moji nedávní zahraniãní hosté se podivovali, Ïe nad tím vÛbec diskutujeme,”
fiíká Ing. Grulich. Dodává, Ïe souãasn˘ systém hotov˘ch plateb nese riziko loupeÏe
a také je ekonomicky nákladnûj‰í. „Nevím, proã studenti tak bojují za to, aby moh-
li stát kaÏd˘ mûsíc dlouhou frontu s penûzi v ruce. Snad pro nû bylo v˘hodné, Ïe
na zaplacení mûli cel˘ t˘den a je‰tû se o 14 dní mohli opozdit,” uvaÏuje fieditel.
Dodává, Ïe po nûjaké dobû zavede banka sankce v pfiípadû, Ïe na kontû nebudou
peníze a nebude z ãeho zaplatit.
Studenti si budou moci vybrat mezi âeskou spofiitelnou a IPB, a to jeden ze ãtyfi
zpÛsobÛ placení pfies bankovní konto.
Jaroslav Grulich jako první v Brnû také zavedl mûfiení spotfieby energie a vody, tak-
Ïe studenti nakonec skuteãnû zaplatí za to, co spotfiebují. „Dokud nemûli na patfie
mûfiící zafiízení, h˘fiili. Chladili beãky piva pod studenou sprchou, nevadil jim pu‰-
tûn˘ kohoutek, nebo tekoucí záchod, nosili si do sv˘ch pokojÛ nejrÛznûj‰í spotfie-
biãe. Nyní od podobn˘ch praktik upou‰tûjí. Je dobré, kdyÏ vûdí, zaã platí, jsou pak
‰etrnûj‰í a nenechají za sebou tekoucí kohoutky a rozsvícená svûtla. Poznatky se jim
budou hodit i v Ïivotû, uvûdomí si, kolik stojí energie, a za‰etfií i doma.

Pavla HOBSTOVÁ 

Stát chce rozdûlit dotace pro správu kolejí mezi studenty

Zda se kromû ‰kolních a provozních budov budou pfievádût do vlastnictví ‰kol také
koleje a menzy, není zatím rozhodnuto. I kdyÏ se na nû vztahuje nov˘ vysoko‰kol-
sk˘ zákon, podle kterého bude státní majetek pfieveden na jednotlivé ‰koly, minis-
terstvo ‰kolství zatím nevyhranilo názor. UvaÏuje o tom, Ïe by vysoké ‰koly spolu 
s ministerstvem zaloÏily spoleãnosti, které se budou o ubytování a stravování 
starat. Pfii ubytování by pfii tom nemûlo záleÏet na tom, kterou ‰kolu student 
nav‰tûvuje. ¤editel odboru financí ministerstva ‰kolství Tomá‰ Kopfiiva se domnívá,
Ïe v ãele spoleãnosti by stáli jak pfiedstavitelé ‰kol, tak studentÛ, a podmínky uby-
tování by byly pfiedem dohodnuty. 
Ministerstvo není spokojeno s tím, Ïe koleje a menzy vlastní jen nûkteré ‰koly, ji-
né nikoliv. Proto nastává ãasto situace, kdy nûkteré ‰koly mohou mít nedostatek
tûchto kapacit, jiné naopak pfiebytek. 
Jak sdûlil fieditel Správy kolejí a menz VUT Jaroslav Grulich, nejvût‰í problémy b˘-
vají na zaãátku akademického roku. O nûkolik mûsícÛ pozdûji se odstûhuje mnoho
studentÛ, ktefií studium ukonãili, nebo pfieru‰ili, a místa se uvolní. 
Stát dotuje studentské ubytování a stravování asi jednou miliardou roãnû a uvaÏuje
se, Ïe peníze budou rozdûleny nikoliv mezi instituce, ale mezi studenty. Ti si pak
mohou vybrat, zda pÛjdou bydlet na kolej, zda si pfiiplatí na podnájem, nebo si spo-
lu s nûkolika kolegy pronajmou cel˘ byt. Stejnû svobodnû se mohou rozhodovat
i o svém stravování. To by znamenalo, Ïe nemusí bezpodmíneãnû obûdvat v menze,
ale tfieba i v restauraci. Samozfiejmû by vzrostlo stravné v menze a kolejné, protoÏe
by nebylo dotované. 
Podle Kopfiivy by pfiipadlo na jednoho vysoko‰koláka asi 400 korun mûsíãnû v pfií-
padû, Ïe by se peníze dûlily mezi v‰echny vysoko‰koláky. Kdyby byly pfiidûleny jen
tûm, ktefií potfiebují koleje, vy‰lo by asi 1 000 korun na hlavu, coÏ je suma, kterou
dnes stát dotuje jedno kolejní lÛÏko.

S pfiím˘mi dotacemi zatím nesouhlasí vysoké ‰koly, které argumentují tím, Ïe stu-
denti by mohli brát dotace a nezjistí se, zda nebydlí zadarmo u babiãky nebo u ka-
maráda. Samotní pracovníci vedení kolejí se v názorech rÛzní. Zatímco jedni vûc
pfiíkfie odmítají, jiní se domnívají, Ïe tímto zpÛsobem by ministerstvo dosáhlo nej-
spravedlivûj‰ího rozdûlení. Argumentují tím, Ïe takové koleje, které by nedokázaly
udrÏet svÛj provoz bez dotací, by se mûly zavfiít.
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Vysoko‰koláci nechtûjí platit kolejné sporoÏirem

Platby v hotovosti byly pfiímo nebezpeãné, fiíká fieditel kolejí

Pfiíloha – Aktuálnû o kolejích
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V souladu s celkovou koncepcí sniÏování nákladÛ na provoz kolejí a paralelnû s dal-
‰ími projekty optimalizace nákladÛ na energie (provoz kogeneraãní jednotky, sle-
dování spotfieby energií v uzlov˘ch bodech apod.) se po teoretické anal˘ze vedení
SKM VUT v Brnû rozhodlo zahájit pokusné mûfiení spotfieby energií.

Úãel mûfiení spotfieby energií
Mûfiení spotfieby energií spolu s platbami za spotfiebovanou energii je krokem k od-
dûlení nûkter˘ch pfiím˘ch nákladÛ spojen˘ch s ubytováním na kolejích od fixních
poplatkÛ za ubytování. Od takovéto metodiky se oãekává:
1. vlivem adresn˘ch plateb za spotfiebované energie sníÏení spotfieby energií,
2. vydûlení sloÏky s nejvût‰ím vlivem na rÛst nákladÛ na ubytování, a tím 

stabilizování v˘‰e kolejného,
3. dal‰í krok ke strukturalizaci a zprÛhlednûní v˘‰e poplatkÛ za ubytování, 
4. podmínky pro sociální diferenciaci,
5. získané údaje o spotfiebách energií mohou slouÏit jako vodítko v dal‰í optimalizaci,
6. motivace studentÛ k vãasnému hlá‰ení poruch vodovodního fiádu (kohoutky,

splachovadla),
7. sníÏení poãtu nûkter˘ch nepovolen˘ch el. spotfiebiãÛ (pfiedev‰ím vafiiãÛ), 

a tedy zv˘‰ení bezpeãnosti na kolejích (vût‰ina poÏárÛ na kolejích SKM VUT
v Brnû vznikla chybnou manipulací s vafiiãi).

Pokusné mûfiení
Z dÛvodu upfiesnûní teoretick˘ch v˘poãtÛ o v˘‰i spotfieby, mífie úspor a dal‰ích
hodnot bylo vybrané patro jednoho ze ãtyfi blokÛ kolejí (6. patro, bloku K4) v areá-
lu kolejí Pod Palackého vrchem (dále jen KPPV) osazeno mûfiiãi energií.

Rozsah a zpÛsob mûfiení
Na mûfieném patfie bydlí 80 studentÛ, po dvou na jednom pokoji. Dva pokoje tvo-
fií buÀku se spoleãnou kuchyÀkou, koupelnou a WC. Na patfie je tedy 40 pokojÛ,
tj. 20 obytn˘ch bunûk, které jsou zároveÀ mûfienou jednotkou.
Z v˘chozí anal˘zy vyplynulo, Ïe v˘znam má mûfiit pouze spotfiebu el. energie a vo-
dy. V˘daje za teplo jsou sice vysoké, ale mûfiení jeho spotfieby je nároãné, a proto
nákladné a vzhledem k jednotné v˘mûfie pokojÛ i zbyteãné.
Mûfiiãe teplé a studené vody byly umístûny pfiímo v buÀce. Elektromûry v technic-
k˘ch místnostech na patfie. Mûfiení spotfieby el. energie bylo roz‰ífieno i o mûfiení
dvou spoleãn˘ch kuchynûk.
âasov˘ harmonogram mûfiení
Mûfiiãe energií byly instalovány na v‰ech pokojích mûfieného patra bûhem letních
prázdnin roku 1997 a uvedeny do provozu byly v mûsíci fiíjnu. Dal‰í postup byl ná-
sledující:
1. fáze (fiíjen 1997 – únor 1998) Mûfiení spotfieby energií za úãelem zji‰tûní
prÛmûrné spotfieby. Platba kolejného v bûÏné v˘‰i, bez uváÏení skuteãné spotfieby.
2. fáze (bfiezen 1998 – ãerven 1998) Mûfiení spotfieby energií s platbami dle
skuteãné spotfieby za úãelem zji‰tûní velikosti úspor.

V˘sledky mûfiení
Spotfieba z mûsíce fiíjna 1997 aÏ dubna 1998 vãetnû pfiepoãtÛ je v následující ta-
bulce na str.3. Údaje jsou prÛmûrn˘mi hodnotami spotfieby v‰ech ubytovan˘ch za da-
n˘ mûsíc.
Mûsíãní spotfieba buÀky je pfiepoãtena podle vytíÏení jednotliv˘ch pokojÛ a poãtu
dnÛ v mûsíci. Z tohoto dÛvodu jsou nejpfiesnûj‰í údaje o spotfiebû studentÛ hod-
noty pfiepoãtené na osobu a den. V‰echny údaje o spotfiebû el. energie a teplé a stu-
dené vody jsou pro lep‰í orientaci pfiepoãteny z naturálních jednotek i na koruny
vãetnû souãtu charakterizující celkové v˘daje na danou jednici. 

Na následujících stranách otiskujeme v˘tah z pfiíspûvku na 11. britsko-ãesko-slovensk˘ semináfi univerzitní administrativy v Bratislavû. PÛvodní ãlánek je zkrácen o meto-
diku v˘poãtu a poznámky k nûkter˘m organizaãnû-technick˘m aspektÛm. Touto struãnou anal˘zou získan˘ch poznatkÛ k mûfiení spotfieby energií otevírá SKM VUT v Brnû
na stranách na‰eho ãasopisu prostor k diskusi nad touto problematikou a vítá v‰echny pfiíspûvky, podnûty a návrhy z fiad studentÛ i odborníkÛ 
akademické obce VUT v Brnû.

Mûfiení spotfieby energií na kolejích pro úãely pfiím˘ch plateb

Graf 1 V˘daje na energie v jednotliv˘ch mûsících

SníÏení spotfieby v mûsíci bfieznu a dubnu vyjádfien˘ procentním pomûrem vzhledem k prÛmûrné spotfiebû z pfiedchozích mûsícÛ je v tabulce ã. 2. Procentní úspory 

v posledním sloupci „Kã” znaãí celkové úspory v poplatcích za energie.



Tabulka 1 Spotfieba energií na mûfieném patfie - prÛmûrné hodnoty1

3 Mûfiení spotfieby energií

Tabulka 2
SníÏení spotfieby energií na mûfieném patfie – prÛmûrné hodnoty

Na jednotliv˘ch pokojích to potom bylo v rozsahu 72 % – sníÏení spotfieby aÏ 42 %
– nárÛst spotfieby. V˘daje za ubytovaní na osobu se sníÏily v prÛmûru o 52,– Kã.
NejniÏ‰í poplatky za energie v mûsíci bfieznu nebo dubnu potom byly 107,- Kã; 
nejvy‰‰í 289,– Kã (PrÛmûr pfiepoãtem dle tabulky 1 byl 178,– Kã). Pfied zahájením
pfiím˘ch plateb byla prÛmûrná spotfieba 227,– Kã. Nejménû 131,– Kã a nejvíce
471,– Kã. Právû pÛvodnû nejvût‰í spotfieby dosáhly nejvy‰‰ích úspor (z 597,– Kã
v mûsíci lednu na 134,– Kã v dubnu!!!) 

Graf 2 Struktura nákladÛ na energie

Zajímav˘ je pomûr spotfieby studené a teplé vody, kter˘ ne zcela odpovídá teore-
tick˘m pfiedpokladÛm a zku‰enostem. V následujícím grafu je srovnání spotfieby
studené a teplé vody pomûrem SV/TV.



4 V˘sledky projektu

Graf 3 Srovnání spotfieby studené a teplé vody

Pomûr spotfieby studené vody vÛãi teplé vodû se pohyboval mezi 70 a 155 %.
PrÛmûrná hodnota za celé období fiíjen 97 aÏ duben 98 je 114 % a v mûsících s plat-
bami za spotfiebovanou energii (bfiezen a duben) 129 %.

Ekonomická stránka projektu
Ve v˘chozí anal˘ze se pfii posuzování ekonomického pfiínosu navrhovaného fie‰ení
vycházelo z porovnání vynaloÏen˘ch nákladÛ a dosaÏen˘ch úspor. PfiestoÏe se vlo-
Ïené investice nevrací pfiímo v podobû penûÏních prostfiedkÛ, ale její pozitivní do-
pad je ve sniÏování nákladÛ, tedy nevynakládáním finanãních prostfiedkÛ, budeme
tento ukazatel naz˘vat návratností. Jeho hodnota v letech bude znamenat okamÏik,
kdy dosaÏené úspory pokryjí vynaloÏené náklady.

Investiãní náklady

Náklady vynaloÏené na instalaci a provoz mûfiiãÛ jsou v následující tabulce. Ve sku-
teãnosti je v˘‰e nákladÛ rozdílná podle bloku kolejí, pro jednoduchost v‰ak bude-
me uvaÏovat jednotnou cenu odpovídající ve skuteãnosti bloku K3 a K4. Hodnoty
v tabulce jsou náklady na instalaci a provoz jedné buÀky.

Tabulka 3 Zfiizovací a provozní náklady

Úspory

Velikost úspor lze odhadnout podle skuteãné úspornosti z mûsíce bfiezna a dubna
(Tyto hodnoty jsou v tabulce 2), prÛmûrné spotfieby pfied platbami za spotfiebova-
nou energii (z tabulky 1) a z cen energií. Pomineme-li vliv zmûny spotfieby energií
v dlouhém ãasovém horizontu a budeme-li uvaÏovat ceny za konstantní, bude 
úspora následující:

Tabulka 4 Úspora penûÏních prostfiedkÛ mûfiením spotfieby energií

Návratnost

Návratnost bude tedy vyjadfiovat pomûr mezi vloÏen˘mi investicemi a v˘nosy. Velmi
nízké provozní náklady pro úãely tohoto v˘poãtu zanedbáme.
Z dÛvodu nev˘znamn˘ch penûÏních úspor za spotfiebovanou studenou vodu se
nabízí varianta fie‰ení, kdy bude mûfiena pouze spotfieba el. energie a teplé vody
a poplatky za spotfiebovanou studenou vodu by se platily pau‰álem vázan˘m koe-
ficientem ke spotfiebû teplé vody. Tato metodika je oznaãena jako varianta “B”.
Varianta oznaãená písmenem „A” uvaÏuje instalaci v‰ech mûfiiãÛ.
Vypoãet návratnosti vynaloÏen˘ch investic metody „A” a „B” je v tabulce.

Tabulka 5 Úspora penûÏních prostfiedkÛ mûfiením spotfieby energií

Dal‰í ekonomick˘ pfiínos
Instalace mûfiiãÛ spotfieby s sebou pfiiná‰í kromû úspor energií i rozdíln˘ pfiístup
studentÛ ke spoleãnému i vlastnímu majetku a dal‰í zmûny. Pfiíkladem mÛÏe b˘t
vãasnûj‰í hlá‰ení závad, pfiedev‰ím tûch, které se t˘kají rozvodu vody.
U protékajícího WC jsme namûfiili nárÛst spotfieby za jeden mûsíc o 12 m3, coÏ
pfiedstavuje 300,- Kã. Kapající kohoutky, které jsou bûÏnû studenty ignorovány, mo-
hou v pfiípadû teplé vody znamenat ztráty fiádovû vy‰‰í.
V mûsíci bfieznu stoupla na mûfieném patfie spotfieba kuchynûk se spoleãn˘mi vafii-
ãi o 34 %. Do‰lo tedy k Ïádoucímu pfiesunu vafiení z rizikov˘ch nepovolen˘ch spo-
tfiebiãÛ na pokojích do spoleãn˘ch prostor. Tento nárÛst odpovídá asi 3,4 % na jed-
nu buÀku, coÏ je asi jedna tfietina z úspor el. energie.

Závûr
Prokázalo se, Ïe mûfiení spotfieby energií má dopad na jednání studentÛ a vede je
k úspornému chování. ZároveÀ se ale ukázalo, Ïe ho doprovází mnoÏstvím problé-
mÛ pfiedev‰ím organizaãního rázu.
MoÏn˘m fie‰ením tûchto nedostatkÛ je mûfiení spotfieby mûfiiãi s impulsním v˘stu-
pem. To by umoÏnilo sledovat spotfiebu v reálném ãase a v˘‰e zmínûné komplika-
ce by nenastaly. Tato varianta je v‰ak technologicky a pfiedev‰ím ekonomicky ná-
roãnûj‰í. Lze pfiedpokládat, Ïe se doba návratnosti zv˘‰í pfiibliÏnû na dvojnásobek
ze dvou let na ãtyfii roky. V tomto odhadu ale jsou skryté velké rezervy v podobû
rÛzn˘ch technick˘ch alternativ s v˘raznû niÏ‰í investiãní nároãností.
Dal‰í zku‰eností z dvoumûsíãního provozu je i ãastá nespokojenost studentÛ, pfie-
stoÏe se jejich v˘daje na ubytování sníÏily v prÛmûru o více jak 50,- korun mûsíãnû,
coÏ je asi 20 % z poplatkÛ za energie a 5,8 % z bûÏného kolejného. PÛvodní úvaha,
Ïe by mohly vznikat spory mezi spolubydlícími vlivem rozdílného pfiístupu k nové
metodice placení, se v‰ak nepotvrdila.
Mûfiení spotfieby energií vyÏaduje zmûny organizaãního fiádu a mÛÏe znamenat i ur-
ãité nároky na znalosti zamûstnancÛ a tedy nutnost jejich pro‰kolení.
V pfiípadû uskuteãnûní tohoto zámûru je tfieba provést anal˘zu objektu, ve

kterém má k mûfiení dojít a v návaznosti na tuto anal˘zu stanovit technicky,

ekonomicky, organizaãnû a sociálnû nejvhodnûj‰í formu realizace.

Ing. Jaroslav GRULICH


