
Zápis z 15. zasedání Rady Kolejí a menz 
18.10.2010 

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

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Kritéria pro vyhodnocování žádostí o ubytování v kolejích UK 
4. Výdejna Jinonice 
5. Různé 

a. Příští zasedání RKaM 

Průběh jednání: 

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

2. Kritéria pro vyhodnocování žádostí o ubytování v kolejích UK 
a. Proběhlo jednání nad návrhem na stanovení bodů za jednotlivá kritéria 
b. Věrnostní kriterium 

i. Navrženo spojité přidělení bodů. (Jeden bod za každý 
odbydlený den + bonus za odbydlené více než 300 dnů a více 
než 350 dnů). 

c. Nastupující první ročníky 
i. Dostanou body jako za 8 odbydlených měsíců v rámci 

věrnostního kriteria. 
d. Studenti vracející se z programu Erasmus 

i. Stejně jako nastupující první ročníky, bude nutno dokládat 
stejně jako např. ZTP. 

e. Rezervační poplatek 
i. Do návrhu SW systému zahrnout jako funkci převádějící 

finanční obnos na body. Využití tohoto kritéria bude posouzeno 
s ohledem na aktuální situaci na trhu. 

f. Děkanské kriterium 
i. Zachovat. Nad váhou kritéria (počtem bodů) proběhne diskuze. 

3. Výdejna Jinonice 
a. Proběhne jednání s radou areálu Jinonice. 
b. „Rada KaM v souladu s čl. 10 odst. 4 Jednacího řádu Rady Kolejí a 

menz Univerzity Karlovy v Praze pověřuje Richarda Chudobu 
zastupováním Rady KaM při jednání s radou areálu Jinonice.“ 3-0-1 

4. Vypsání voleb do KR   
a. Rada KaM připomíná GPKR nutnost vyhlášení voleb do KR 

v souvislosti s proběhlou změnou vnitřních předpisů. 
5. Různé 

a. Příští zasedání Rady KaM 3.11.2010 od 16:30 
i. Předběžný program zasedání 

1. Diskuze nad zadáním SW systému a průběhem přípravy 
výběrového řízení. 



2. Důvody zavržení varianty IP telefonie 
3. Příprava výroční zprávy o činnosti Rady KaM 

b. Ředitel KaM informoval o záměru provést průzkum mezi studenty. 
Rámcové zadání pro vypracování otázek by mělo vzniknout do konce 
roku. 

Zapsal: Jan Šimek 


