
Zápis z 42. zasedání Rady Kolejí a menz 
23.01.2014 

Přítomni: členové: Alice Tejkalová, Pavel Vojáček, Miroslav Makajev, Jan Šimek, 
Jakub Jeřábek, Jan Švadlenka, Jakub Velkoborský; hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel 
KaM), Mgr. Miroslava Hurdová (ÚUS KaM), Marek Lukáš (ÚSS KaM) 

Program: 
1. Schválení programu 
2. Volba předsedy a místopředsedy 
3. Schválení zápisů 
4. Informace o aktivitách KaM za dobu "neexistence" Rady KaM 
5. Zabezpečení koleje Kajetánka v souvislosti s požadavky Cizinecké Policie ČR 
6. Okolnosti pronájmu koleje Petrská 
7. Problémy související s provozem systému Mefisto - chybné účtování ceny 

pobytu  
8. Různé 

 
Průběh jednání: 

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

2. Volba předsedy a místopředsedy 
a. Volební komise 

i. Do volební komise byli navrženi: Jiří Macoun, Marek Lukáš, 
Miroslava Hurdová; složení volební komise bylo schváleno 
tichým souhlasem, předsedou byl zvolen Marek Lukáš 

b. Volba předsedy Rady KaM 
i. Navržení kandidáti 

1. Jakub Velkoborský 
2. Jan Šimek 

ii.  Vydáno volebních lístků: 7 
iii.  Odevzdáno volebních lístků: 7 
iv. Platných volebních lístků: 7 
v. Odevzdané hlasy: 

1. Jakub Velkoborský – 2 hlasy 
2. Jan Šimek – 5 hlasů 

vi. Předsedou Rady KaM byl zvolen Jan Šimek 
c. Volba místopředsedy Rady KaM 

i. Navržení kandidáti 
1. Jan Švadlenka 
2. Miroslav Makajev 

ii.  Vydáno volebních lístků: 7 
iii.  Odevzdáno volebních lístků: 7 
iv. Platných volebních lístků: 7 
v. Odevzdané hlasy 

1. Jan Švadlenka - 4 hlasy 
2. Miroslav Makajev – 3 hlasy 

vi. Místopředsedou Rady KaM byl zvolen Jan Švadlenka 
 



3. Schválení zápisů 
a. Schvalování zápisů bylo na žádost radních přesunuto na další zasedání 

Rady KaM. 
4. Informace o aktivitách KaM za dobu "neexistence" Rady KaM 

a. V průběhu prosince bylo ředitelství KaM UK kontaktováno PČR 
v souvislosti se 2 trestními oznámeními. KaM UK byly požádány o 
součinnost a poskytnutí informací týkajících se prováděných kontrol 
hospodaření, výběrových řízení prováděných v roce 2013 a auditů 
hospodaření. O obou událostech byl informován JM Rektor UK a 
prostřednictvím e-mailové konference i členové Rady KaM. KaM 
momentálně nemá v souvislosti s trestními oznámeními vyjasněný 
statut a tudíž není možno se dotazovat na podrobnosti. 

b. Byla dokončena analýza stravovacích a ubytovacích služeb 
poskytovaných KaM. Podklady byly předány členům Rady KaM a 
budou předmětem jednání dalšího zasedání Rady KaM. 

c. Soudní spor s vlastníkem pozemků pod kolejemi Hostivař byl uzavřen 
mimosoudní dohodou, návrh nájemní smlouvy je momentálně na 
Právním odboru RUK, roční nájem cca 798tis Kč. Současný majitel 
zakoupil pozemky pod kolejemi Hostivař od původního majitele 
Vodních staveb (v té době v konkurzu). UK nákup nemohla provést, 
v době nákupu kolejí byly pozemky blokovány restitučním nárokem. 
Veřejná vysoká škola nemůže nabývat majetku v rámci konkurzu. 

d. Probíhá příprava vizualizací a koncepce jednotlivých budov ve správě 
KaM UK. V současné fázi: 

i. Jednota 
ii.  Rektorátní bufet 
iii.  Menza právnická 
iv. Budeč (vybavení pokojů) 

e. Příprava nové koncepce IT služeb KaM UK 
f. Příprava rozpočtu na rok 2014/2015 
g. Pokračuje projekt HelpDesk 
h. Představení vedoucí útvaru ubytovacích služeb paní Mgr. Miroslavy 

Hurdové 
i. Představení vedoucího útvaru stravovacích služeb pana Marka Lukáše 

5. Zabezpečení koleje Kajetánka v souvislosti s požadavky Cizinecké Policie ČR 
a. Problém se týká zřejmě všech kolejí – na Kajetánce se pouze projevil 

výjezdem Cizinecké policie ČR 
b. Studenti ubytovaní v KaM mají povinnost prokazovat se při uzavírání 

smlouvy platným průkazem totožnosti. Z pohledu PČR je cizincem 
každý student který není občanem ČR. KaM mají povinnost hlásit 
seznamy ubytovaných cizích státních příslušníků včetně čísel ID. 
V tomto případě došlo k nenahlášení KaM změny/ztráty dokladu 
několika ubytovanými studenty cizí státní příslušnosti, PČR následně 
provedla kontrolu, protože od KaM byl zaslán seznam s neplatnými 
doklady. 

c. Ředitelství KaM navrhuje implementaci vstupních turniketů na všech 
kolejích KaM jako optimální řešení kontroly vstupu ubytovaných 
studentů. Rada KaM nebyla v názoru na navrhované řešení jednotná. 
Ředitel KaM vyzval oponující členy Rady k předložení vlastního 
návrhu řešení. 



d. Projednávání tohoto bodu bylo přesunuto na další zasedání Rady KaM. 
6. Okolnosti pronájmu koleje Petrská 

a. Kolej Petrská je dlouhodobě ve ztrátě. Z tohoto důvodu souhlasila již 
dříve Rada se záměrem pronájmu koleje jako celku. 

b. Řízení se zájemcem je momentálně zastaveno, vedení KaM zvažuje 
zadání zpracování návrhu na pronájem koleje, včetně administrace 
poptávkového řízení externímu subjektu specializovanému v tomto 
oboru. 

7. Problémy související s provozem systému Mefisto - chybné účtování ceny 
pobytu 

a. Problém se netýká všech kolejí KaM ale „pouze“koleje Komenského a 
to všech ubytovaných studentů s jedním konkrétním typem smlouvy 
problém od roku 2009. Ubytovací kancelář dané koleje neprováděla 
správně úkon při manuálním účtování pobytu. Pracovnice zodpovědná 
za většinu chyb již na KaM nepracuje. 

b. Celkově špatně účtováno cca 200tis Kč ve prospěch KaM. Poškození 
studenti obdrží od KaM omluvu, studentům ubytovaným v současné 
době bude škoda nahrazena v rámci jejich probíhajícího ubytování. 
Studenti ubytovaní po roce 2009 a již nebydlící budou dohledáváni. 

c. Provedena interní kontrola práce ubytovatelek a další proškolení.  
8. Různé 

a. Jak se přepočítává koeficient zvýhodnění ubytování na akademický 
rok? Průběžně, nebo na konci roku? 

i. Bude zodpovězeno na dalším zasedání Rady. 
b. Přístupnost kolejí z hlediska barierovosti 

i. Do dalšího zasedání bude zjištěno a rozesláno do konference 
Rady. 

c. Vedení KaM bylo požádáno o aktualizaci webových stránek Rady 
KaM a doplnění zápisů 

d. Další zasedání Rady KaM 12.02.2014 od 16:30 
i.  Program bude doplněn. 

Zapsal: Jan Šimek 


