
Zápis z 22. zasedání Rady Kolejí a menz 
18.05.2011 

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

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Návrh rozpočtu KaM pro rok 2011 
4. Centrální nákupy 
5. Personální audity 
6. Koncepce dlouhodobého záměru KaM 
7. Různé 

a. Příští zasedání RkaM 

Průběh jednání: 

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

2. Schválení zápisu 
a. Zápis byl schválen – 5-0-0 

3. Návrh rozpočtu KaM pro rok 2011 
a. Rada KaM projednala návrh rozpočtu KaM na rok 2011. Rada děkuje 

vedení KaM za doplnění a dopracování předkládaného materiálu. 
b. Rada KaM upozornila vedení KaM na chybně zpracovanou tabulku 

podrobného rozpočtu kde došlo k posunu řádků. 
c. Dotazy 

i. Rekonstrukce výtahů 
1. Ředitel uvedl, že v důsledku omezení pro vypisování 

výběrového řízení (výše pojištění, garancí, etc.) pro 
rekonstrukce výtahů tyto zakázky vyhrály firmy které 
získávají své technologie mimo EU (Vietnam, Čína, 
etc.). Ředitel očekává že v důsledku těchto omezení 
(kdy se renomované firmy výběrového řízení 
neúčastnily) dojde k problémům při realizaci těchto 
zakázek a velmi pravděpodobně k vysokým nákladům 
na údržbu a to již v prvním roce po uvedení nových 
výtahů do provozu. 

d. Usnesení: „Rada Kolejí a menz projednala návrh rozpočtu KaM na rok 
2011 a zaujala k němu kladné stanovisko.“ Hlasování: 6-0-0 

4. Centrální nákupy 
a. Rada projednala materiály předložené vedením KaM. Předložené 

materiály neobsahovaly tabulky cen základních surovin a obrátkového 
zboží dle zápisu z posledního zasedání Rady. K tomu ředitel uvedl, že 
KaM podobné přehledy nezpracovávají.  

b. Problémem je, dle ředitele KaM, porovnávání kvalitativních parametrů 
surovin. Pro implementaci centrálních nákupů bude tedy využit SW 



který bude centrálně hodnotit kvalitu a zároveň propojení vnitřních 
procesů KaM. 

c. Kvalita: certifikáty – nedostatečné, každá skladová karta bude 
obsahovat parametry kvality. Dodavatel bude garantovat stejné 
požadavky. Provedení zkušebního nákupu. 

d. Vyhodnocení dopadu implementace: Ředitel KaM předpokládá 
vyhodnocení dopadu na základě údajů které uvádí dodavatel FBS. 
Metoda využitelná k internímu vyhodnocení dopadu pro KaM je 
obtížně formulovatelná a to z důvodu chaosu ve skladových kartách 
kdy není možné srovnávat nákupní ceny před a po zavedení 
centrálního nákupu. 

e. K integraci centrálních nákupů v prostředí KaM ředitel uvedl, že v 1. 
polovině července bude vytvořen předpis KaM. Na radě bude 
projednán po zavedení systému do plného provozu tedy v září 2011. 

f. Informace o implementaci systému centrálních nákupů je možno 
očekávat v průběhu července či první poloviny srpna 2011. 

5. Personální audity 
a. Ředitel odmítl projednat s Radou Kolejí a Menz průběh vypracování 

personálního auditu KaM. Ředitel dále uvedl, že požadavek Rady na 
projednávání personálního auditu je v rozporu s řádem služeb. 

b. Ředitel seznámí radu jen se změnami provedenými na 
základě  personálního auditu na konci roku, tedy po jeho 
implementaci. 

6. Koncepce dlouhodobého záměru KaM 
a. Rada projednala materiál předložený vedením KaM. Na základě 

diskuze byl materiál doplněn a bude předmětem dalšího zasedání Rady 
KaM. 

7. Různé 
a. Příští zasedání Rady KaM 21.09.2011 od 16:30 

i. Dlouhodobý záměr konkrétní návrhy 
ii. Software REHOS 

iii.  
b. Organizační schéma 

i. Chystá se změna organizačního schématu, okamžik zavedení 
ředitel zvažuje. Ředitel KaM dále uvedl že jeho pracovní 
vytížení mu nedovoluje se tématu změny organizačního 
schématu plně věnovat. Zejména pak uvedl změnu účetního 
systému, odcházení studentů (konec ak. roku) a přípravu akcí 
na prázdniny. Ředitel KaM k problematice dále uvedl, že 
organizační schéma je potřeba velmi pečlivě zvážit a načasovat. 
Předpoklad nejbližší implementace 1.1.2012. 

c. Motivace zaměstnanců KaM 
i. Radní Řeháček požádal ředitele KaM o informace k systému 

motivace zaměstnanců KaM. 
ii. Dle ředitele KaM je motivaci zaměstnanců věnována nejvyšší 

pozornost. 
iii. Rozhodování o nenárokové složce platu je vždy v rukách 

přímého nadřízeného. Tento rozhoduje v rozsahu lidí které řídí. 
iv. Posouzení výkonu zaměstnance a vazba výkonnosti na výši 

nenárokové složky mzdy je dle ředitele KaM zvažováno. 



d. Software REHOS 
i. Smlouva na dodávku SW Rehos ještě není podepsána. 

Momentálně se vyjednávají detaily. 
ii. Posunutí termínu dokončení na září 2011. 

e. Výdejny ve správě KaM 
i. Posun ve věci výdejen ze strany KaM zatím není.  

f. Dopady kontrolní zprávy na Jednota 
i. K probíhající kontrole RUK ředitel uvedl, že KaM neobdrželi 
žádné informace. Ze strany KaM je případ uzavřen. Pracovnice 
uhradila ztrátu která ji byla prokázána. Pracovnice je zpět na 
své pracovní pozici. Zmíněná pracovnice je též v čele 2. správy 
KaM. 

ii. Trestně právní odpovědnost – další kontrola probíhá, 
momentálně nemá dostatek důkazů o spáchání trestního činu. 
Momentálně nejsou dle ředitele důvody k postoupení dané věci 
orgánům činným v trestním řízení. 

g. Výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) 2. správy 
i. Ředitel zvažuje se zda vypíše výběrové řízení, není zřejmé zda 

se uvolněný pracovník vrátí.  

 

Zapsal: Jan Šimek 


