
Zápis z 14. zasedání Rady Kolejí a menz 
07.10.2010 

Přítomni: členové: Oldřich Řeháček, Richard Chudoba, Jakub Jeřábek, Jakub 
Velkoborský (od 17:20), Pavel Vojáček, Jan Šimek; hosté: Ing. Mojmír Bém (ředitel 
KaM UK), Ing. Martin Prajer, PhD. 

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Kritéria pro vyhodnocování žádostí o ubytování v kolejích UK 
4. Situace při nástupech studentů Erasmus na koleje UK v letošním roce 
5. Různé 

a. Příští zasedání RKaM 

Průběh jednání: 

1. Schválení programu –tichým souhlasem 
a. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
a. Zápis byl schválen - hlasování: 4-0-1  

3. Kritéria pro vyhodnocování žádostí o ubytování v kolejích UK 
a. Ředitel KaM představil zaslaný podkladový materiál. 
b. Žádosti o prodloužení smlouvy podávané v ubytovacích kancelářích. 

i. Bylo by vhodné upravit jak přistupovat k žadatelům kterým 
nemůže být z kapacitních důvodů vyhověno. 

c. Proběhla diskuze nad navrženými kritérii 
i. Student doktorského programu 

1. Vysoké bodové ohodnocení. 
ii. Děkanské zvýhodnění 

1. Nastavit horní hranici pro počet takto zvýhodněných 
studentů na fakultě. 

2. Děkani fakult mohou takové zvýhodnění udělovat, 
nelze ovšem vyžadovat ze strany KaM. 

iii. Zdravotně postižení a oboustranní sirotci 
1. Předem deklarovat co se rozumí zdravotním postižením 

a v jakých kategoriích (ZTP,ZTP/P,jiné) 
2. Stav bude nutno doložit před ukončením 

vyhodnocování (týden). 
3. Vysoké bodové ohodnocení, které systém přidělí 

okamžitě a následně bude odebráno pokud bude chybět 
verifikace. 

iv. Věrnostní kritérium 
1. Student bude ohodnocen podle počtu skutečně 

odbydlených dnů 
2. Nastupující první ročníky budou hodnoceny střední 

hodnotou bodového zisku. 
v. Dojezdová vzdálenost 

1. Kritérium s nižší váhou (bodovým ziskem) 



2. Je třeba určit maximální možný bodový zisk. 
vi. Sociálně slabý žadatel 

1. Zúžený výběr kolejí s garancí přidělení. 
2. Pokud bude žádáno v této kategorii není možné žádat i 

v běžném režimu. 
3. Dokládání stavu pouze čestným prohlášením, v případě 

velkého zájmu bude vyzván k doložení. 
vii. Kritérium pro první ročníky 

1. Není potřeba pokud bude vhodně kompenzováno 
v rámci věrnostního kritéria 

viii. Kritérium rezervačního poplatku 
1. V rámci diskuze nebylo dosaženo shody. Diskuze bude 

pokračovat na následujícím zasedání rady. 
4. Situace při nástupech studentů Erasmus na koleje UK v letošním roce. 

a. V letošním roce došlo k problémům při nástupu zahraničních studentů 
programu Erasmus. Důvodem byl pozdní příjezd studentů (o víkendu 
25. a 26. září a následně v průběhu státního svátku 28. září). 

b. V době příjezdu studentů nebyla volná lůžka. Studentům bylo 
poskytnuto ubytování v objektech Hvězda a Větrník s následnou 
možností přestěhování na Hostivař. 

c. Celkově postiženo cca 90 studentů. Podána jedna písemná stížnost a í 
ústních. Všechny stížnosti byly k dnešnímu dni vyřešeny. 

d. Všem postiženým studentům byla poskytnuta jednorázová finanční 
kompenzace a odeslán omluvný dopis. 

e. Rada KaM navrhuje vedení KaM zavedení a realizaci rezervačního 
poplatku i pro zahraniční studenty programu Erasmus ve výši 150 
Euro.  

5. Různé 
a. Příští zasedání Rady KaM 18.10.2010 od 16:30 

i. Předběžný program zasedání 
1. Kritéria pro vyhodnocování žádostí o ubytování v 

kolejích UK 
2. Výdejna Jinonice 
3. Výsledek analýzy využití VOIP telefonie v prostředí 

KaM 
b. Výdejna Jinonice 

i. Rada KaM potvrdila své předchozí usnesení. Podrobnosti o 
připravovaném jednání s areálovou radou budou prezentovány 
na dalším zasedání. 

c. Centrální nákupy – menzy 
i. Nejsou zavedeny, probíhají práce na podkladech. 

d. Centrální nákupy – kancelářské potřeby 
i. Jsou realizovány, běží v řádech týdnů. 

ii. První hodnocení bude k dispozici v lednu 2011. 
e. Zavedení bezlimitního stravování 

i. Při zavádění nedošlo ke komplikacím. Systém běží bez 
problémů. 

f. Snižování provozních nákladů - telefony 
i. Varianta IP telefonie byla zavržena – důvody budou 

prezentovány na dalším zasedání 



ii. Byly vyjednány smlouvy s operátory mobilních sítí. Dosaženo 
úspory 50% v této formě komunikace. 

g. Byla uzavřena dohoda se Studentenwerk Dresden. V rámci této 
dohody proběhnou stáže zaměstnanců, výměny kuchařů a vzájemná 
propagace. 

Zapsal: Jan Šimek 


