
Zápis z 16. zasedání Rady Kolejí a menz 
03.11.2010 

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

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Diskuze nad zadáním SW systému a průběhem přípravy výběrového řízení. 
4. Optimalizace nákladů na telekomunikační služby 
5. Závěry z jednání s areálovou radou Jinonice – Výdejna Jinonice 
6. Příprava výroční zprávy Rady KaM 
7. Různé 

a. Příští zasedání RKaM 

Průběh jednání: 

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

2. Schválení zápisů 
a. Schválení zápisu z 14. zasedání rady KaM 5-0-0 
b. Schválení zápisu z 15. zasedání rady KaM 5-0-0 

3. Diskuze nad zadáním SW systému a průběhem přípravy výběrového řízení. 
a. Předseda krátce představil souhrnný materiál který obsahuje základní 

technické parametry systému tak jak byly projednány na předchozích 
zasedáních rady. Tento materiál má sloužit k sesbírání připomínek a 
následně jako podklad pro vyhotovení technického zadání. 

b. Výběrové řízení 
i. Vzhledem k předpokládané ceně SW řešení bude nejspíše 

osloveno přímo několik zájemců (min. 3). Je třeba urči 
výběrová kritéria. 

ii. Výběrové řízení by mělo být ukončeno do 3-4 týdnů od jeho 
zadání 

c. Některé požadavky na SW systém a dodavatele 
i. Dodavatel dostatečně velký a stabilní (budoucí údržba) 

ii. Spolupráce se stávajícím systémem Mefisto (import/export) 
d. Termíny pro přípravu zadání 

i. Do 10.11 připomínky k materiálu dle pís. a. 
ii. Do 17.11 vyhotovení technického zadání 

iii. Do 1.12 vyhotovení kompletního zadání 
e. Ředitel KaM upozornil na nutnost jmenování hodnotící komise pro 

výběrové  řízení a schválení investičního záměru. 
4. Optimalizace nákladů na telekomunikační služby 

a. Ředitel představil opatření přijatá pro snížení nákladů na 
telekomunikační služby. 

b. Vyjednána nová smlouva s poskytovatelem mobilních služeb (fy. T-
Mobile). Sleva 50% oproti předchozí smlouvě. 



c. V oblasti pevných linek probíhá jednání s poskytovatelem (Telefonica 
O2). Jsou zvažovány možnosti přechodu k jinému poskytovateli (T-
Mobile – forma VOIP) případně využití VOIP v rámci UK (pokud je 
plánován celouniverzitní systém). Výhodnost VOIP nemusí být vysoká 
vzhledem k tomu, že většina hovorů (cca 80%) je realizována mimo 
KaM. 

5. Výdejna Jinonice 
a. Radní Chudoba a Ing. Prajer informovali o průběhu jednání na ARJ. 

Toto jednání neprobíhalo bohužel zcela v konstruktivním duchu. Zdá 
se že ARJ nepovažuje za nutné podílet se na stabilizaci ekonomické 
situace výdejny Jinonice.  

b. Usnesení: „Rada KaM po opětovném projednání ekonomické a 
faktické situace výdejny Jinonice doporučuje Řediteli KaM uzavřít 
výdejnu Jinonice se všemi souvisejícími provozy v nejbližším možném 
termínu.“ – hlasování: 7-0-0 

c. ARJ bude o usnesení dle pís. b. informována spolu s vysvětlujícím 
materiálem komentujícím ekonomickou situaci. 

6. Příprava výroční zprávy o činnosti Rady KaM  
a. Podkladový materiál pro výroční zprávu Rady KaM zpracuje předseda 

do nejbližšího zasedání Rady. 
7. Různé 

a. Příští zasedání Rady KaM 1.12.2010 od 16:30 
i. Předběžný program zasedání 
1. Zadání výběrového řízení pro SW systém žádostí o koleje 
2. Zpráva o ekonomické situaci všech výdejen ve správě KaM 
3. Výroční zpráva o činnosti Rady KaM 

b. Ing. Prajer informoval o chybě která způsobila duplicitní zadání 
inkasních příkazů. 

i. Dne 16. a 17. října byly systémem Mefisto vygenerovány 
duplicitní příkazy k úhradě. K této situaci došlo kombinací 
pomalé odezvy SW a výpadkem (zhoršením) konektivity HW 
vybavení provozujícího systém Mefisto.  

ii. Proběhlo jednání se zástupci fy. Mefisto. 
iii. Duplicitní platby byly vráceny studentům a pro dotčený měsíc 

byla vypnuta penalizace za pozdní platby. 
iv. Jako jedno z preventivních opatření deklaroval ředitel KaM 

záměr zakoupit vlastní HW vybavení za účelem provozování 
systému Mefisto. 

c. Ředitel KaM informoval o vypovězení smlouvy v areálu Hostivař ze 
strany PČR. Výpadek v příjmech KaM bude cca 1570 tis Kč za 
nájemné a 330 tis. Kč za služby. K vypovězení smlouvy došlo 
v souvislosti s úspornými opatřeními na straně PČR. 

d. Ředitel KaM informoval o prodeji pozemků pod některými budovami 
ve vlastnictví UK v areálu Hostivař. Tyto pozemky byly prodány 
správcem konkurzní podstaty a UK neměla možnost zúčastnit se 
odkoupení pozemků mimo dražbu. Momentálně je požadováno roční 
nájemné ve výši 615 tis Kč za 4 nejnutnější pozemky pod budovami 
A,B,C a D o celkové výměře 3072 m2. 

Zapsal: Jan Šimek 


