Zápis z 1. zasedání Rady Kolejí a menz
26.10.2009
Přítomni: členové dle prezenční listiny Rady Kolejí a menz, RNDr.
Tomáš Jelínek (kancléř UK), Ing. Mojmír Bém (ředitel KaM UK)
Průběh zasedání:
1. Kancléř UK představil složení Rady KaM a zmínil způsob volby,
navrhování a jmenování jednotlivých členů.
2. Kancléř UK nastínil priority Rady KaM pro nejbližší dobu a toto
ustavující zasedání
a. Volba předsedy a místopředsedy Rady KaM
b. Organizační řád KaM
i. Předpokládá se ve větším rozsahu než je současný předpis.
c. Předpisy týkající se ubytovacích a stravovacích služeb na příští
akademický rok.
d. Jednací řád Rady KaM.
e. Jednací řád GPKR a volební řád KR (tyto řády bude připravovat
současné GPKR).
3. Volba předsedy:
a. Navržení kandidáti:
i. Jan Šimek
b. Bylo vydáno 7 hlasovacích lístků
c. Bylo odevzdáno 7 hlasovacích lístků z toho platných 7
hlasovacích lístků
d. Předsedou Rady KaM byl zvolen Jan Šimek poměrem hlasů: 7
pro, 0 proti, 0 zdržel se
4. Volba místopředsedy
a. Navržení kandidáti:
i. Oldřich Řeháček
b. Bylo vydáno 7 hlasovacích lístků
c. Bylo odevzdáno 7 hlasovacích lístků z toho platných 7
hlasovacích lístků
d. Místopředsedou Rady KaM byl zvolen Oldřich Řeháček
poměrem hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Organizační řád KaM (úvodní jednání)
a. Záměrem ředitele KaM (jako předkladatele) je vytvořit co
nejpřehlednější
a
nejstručnější
dokument.
Obsahem
organizačního řádu by tedy měly být pouze takové ustanovení
které jsou přímo vyžadovány Ŕádem pro poskytování
ubytovacích a stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze.
Ostatní ustanovení, například strategicko-taktické uspořádání

KaM, by mělo býto možné vyčlenit do zvláštního vnitřního
předpisu, který by podléhal jinému (v organizačním řádu
specifikovaném) režimu schvalování.
b. Hierarchie řízení bude „sploštěna“
i. Správy KaM byly vytvořeny jako střední článek řízení, který
ovšem v dnešní době není nezbytný.	
   Vzhledem k rozsáhlosti
(85 nákladových středisek) a územní členitosti organizace
musí změně organizačního uspořádání předcházet podrobná
analýza zejména v oblasti řídící, delegování pravomocí,
kontrolní a personální.
ii. Oddělení stravovací a ubytovací části je v současné době
provedeno účetně, k samostatnému řízení obou částí je možné
přistoupit po analýze všech vazeb a dopadů změn do provozu
s využitím odborného auditu provedeného v minulém období
externí společností.
iii. Možnost „zavedení“ rotace vedoucích pracovníků.
c. Byl diskutován vnitřní a vnějsí kontrolní systém KaM
i. Vnější kontrolní systém zajišťují orgány státní správy ( NKÚ,
MŠMT, MFČR, Finanční úřad, Správa sociálního
zabezpečení, Hygienické stanice, Česká obchodní inspekce,
Hasičský záchranný sbor, Inspektorát bezpečnosti práce…) a
příslušné útvary RUK. Za poslední roky nebyly zjištěny při
mnoha desítkách kontrol žádné závažné nedostatky.
ii. Vnitřní kontrolní systém je několikastupňový, je vzájemně
provázán a splňuje i zákonné požadavky na vnitřní audit. Řídí
se opatřením ředitele č.6/2008.
1. Řadoví zaměstnanci mají jasně stanoven rozsah
pravomocí a kontrolních činností v pracovních náplních.
2. Pracovníci odborných útvarů vykonávají kontroly a
provozní dohled v rozsahu své odborné způsobilosti.
3. Tři pracovnice nezávislého Kontrolního útvaru provádí
periodicky kontrolní činnost na základě ředitelem
schváleného ročního plánu kontrolní činnosti. Kromě
toho provádí kontroly náhlé, kdy datum a čas konání není
předem stanoveno.
iii. Diskutovány kontrolní pravomoci Rady KaM
1. Dle ředitele KaM by rada měla konat v případě
systémového pochybení, nebo pochybení rozsáhlejšího
charakteru.
2. Záměrem Rady KaM není vzdávat se kontrolních
pravomocí, jejich specifikace, záběr a způsob provádění
budou předmětem budoucích jednání.
d. Byl diskutován systém hodnocení kvality

6.
7.

8.
9.

e. Věcný záměr organizačního řádu bude vyhotoven ředitelem KaM
a předložen k diskuzi v Radě KaM do 3 až 4 týdnů.
f. Tento věcný záměr bude následně zpracován do paragrafovaného
znění tak, aby jej bylo možno projednat v Radě KaM, předložit
rektorovi UK tak aby jej bylo možno schválit AS UK nejpozději
v prvním měsíci následujícího kalendářního roku.
Jednací řád Rady KaM
a. Přípravou byli pověřeni členové rady Oldřich Řeháček a Richrad
Chudoba.
Vyhodnocování žádostí o ubytování v příštím ak. roce
a. Ředitel KaM nastínil nutnost zvolit kriteria výběru a posoudit
vhodnost užití systému Mašinka vs. vytvoření nového SW
systému spolupracujícího s ubytovacím systémem Mefisto.
b. Ředitel KaM připraví podklady pro budoucí jednání.
E-mailová konference Rady KaM
a. Zřízením byl pověřen Richard Chudoba.
Harmonogram zasedání Rady KaM a předběžný program
a. 13.11.2009 od 13:00
i. hodnocení žádostí o ubytování v příštím ak. roce
ii. SW vybavení nutné a použitelné k hodnocení žádostí o
ubytování v příštím ak. roce
b. 24.11.2009 od 13:00
i. Věcný záměr organizačního řádu
ii. Jednací řád Rady KaM
iii. Jednací řád GPKR a volební řád KR
Zapsal: Jan Šimek

