
Zápis z 41. zasedání Rady Kolejí a menz 
01.10.2013 

Přítomni: členové: Richard Chudoba, Pavel Vojáček, Jan Šimek, Jakub Jeřábek, 
Oldřich Řeháček, Jan Švadlenka, Jakub Velkoborský; hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel 
KaM) 

Program: 
1. Schválení programu  
2. Schválení zápisů 
3. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemena ve prospěch PREdistribuce 
4. Změna organizačního schématu KaM UK 
5. Provoz CRPP 
6. Různé 

Průběh jednání: 
1. Schválení programu  

a. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem 
2. Schválení zápisů 

a. Schválení zápisu z 39. zasedání 
i. Usnesení: „Rada KaM schvaluje zápis ze 39. zasedání v 

předloženém znění.“ Hlasování:  
b. Schválení zápisu z 40. zasedání 

i. Usnesení: „Rada KaM schvaluje zápis ze 40. zasedání v 
předloženém znění.“ Hlasování:  

3. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemena ve prospěch PREdistribuce 
a. Jedná se o uzavření smlouvy mezi UK a PREdistribuce a.s. za účelem 

provozování rozvaděče VN v budově koleje Arnošta z Pardubic. 
b. Z hlediska obsahu smlouvy by bylo vhodnější uvést přesnou adresu na 

místo odkazu na číslo popisné a číslo parcely. 
c. „Rada Kolejí a Menz projednala návrh smlouvy o zřízení věcného 

břemene v budově č.p. 144 na pozemku parc.č. 935 v k.ú. Nové Město 
Praha a zaujala k němu kladné stanovisko. Rada dále doporučuje 
doplnění přesné adresy místa kterého se věcné břemeno týká.“ 
Hlasování: 5-0-0 

4. Změna organizačního schématu KaM UK 
a. Očekávání příme, efektivnější a operativnější řízení útvarů. 

Prosazování změn s důrazem na detail a zpětnou vazbu. 
b. Momentálně probíhá analýza směrem k menzám a zároveň ke kolejím. 

Materiály budou k dispozici v měsíci listopadu. 
c. Zanika Provozní útvar, vzniká gastro a ubytovací. 
d. Správy zrušeny úplně, jsou pouze vedoucí kolejí. 
e. „Rada Kolejí a Menz projednala návrh ředitele KaM na vydání nového 

Opatření ředitele upravující organizační schéma Kolejí a Menz. Rada 
KaM doporučuje řediteli vydání opatření v předloženém znění.“  
Hlasování: 6-0-0 

5. Provoz CRPP 
a. Informace ze dvou zdrojů, vedoucí provozního útvar a informace od 

spol. YourSystem jako implementátora systému. 



b. Námitková komise: 36námitek, 13 kladně, 23 zamítnuto 
c. Celkem 10051 uživatelských profilů. Rezervací uskutečněno 4923 

v CRPP, 2233 žádostí v REHOSu ubytováno 1372, 
d. Helpdesk – 1422 dotazů, časová náročnost 165h 

i. Využít pro definici okruhů otázek pro příští léta 
1. Přihlašování, výběr kapacity, nesprávná volná kapacita 

(CRPP zobrazuje orientační kapacitu) 
e. Připomínky 

i. Zjednodušení systému 
1. Zrušení REHOS 
2. Přihlašování 

ii.  Helpdesk jako nástroj (priorita 1) 
1. Ředitelství kam připraví koncepci systému pro 

centralizovanou pomoc klientům 
iii.  Sjednocení portálů na KaM 
iv. Termíny nástupů vs. délka ubytování a smlouvy 

1. Zrušit dlouhodobé-krátkodobé smlouvy a zavést 
smlouvy dle termínu nástupu 

f. Rezervace pokojů vzhledem ke GPKR 
i. Podle zkušeností z provozu CRPP v letošním roce je z pohledu 

uživatele (studenta) žádoucí aby byla rezervace pokojů 
integrována v systému CRPP. Rada KaM proto žádá GPKR 
aby zvážilo své interní možnosti návrhu takového sytému tak 
aby vyhovoval situaci na kolejích UK a požadavkům KR na 
zasahování a úpravu rezervací. Rada též žádá aby GPKR 
zvážilo své možnosti implementace takového systému 
vlastními silami s přihlédnutím na nutnou integraci do CRPP a 
Mefisto. 

6. Různé 
a. Příští zasedání Rady KaM XX.XX.XXXX od 16:30 

i. Program 

Zapsal: Jan Šimek 


