
Zápis z 46. zasedání Rady Kolejí a menz 
21.05.2014 

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

Program: 
1. Schválení programu 
2. Schválení zápisu 
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 
4. OŘ "Zásady letního ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze" 
5. Žádost o výklad volebního řádu pro volbu členů Kolejních Rad 
6. Způsob projednávání vnitřních předpisů KaM 
7. Diskuze: Smluvní koncepce směrem k ubytovanému ve smyslu dlouhodobého 

ubytování, prodlužování smluv, kontroly platnosti dokladů a další 
8. Různé 

 
Průběh jednání: 

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

2. Schválení zápisu 
a. Schválení zápisu z 45. zasedání 

i. Usnesení: „Rada KaM schvaluje zápis ze 45. zasedání v 
předloženém znění.“ Hlasování: 5-0-0 

3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 
a. Rada KaM projednala návrh výroční zprávy o hospodaření. V minulém 

roce došlo k poklesu počtu zaměstnanců a navýšení platů na některých 
pozicích. 

b. Propad počtu ubytovaných v minulém roce se podařilo zastavit (pokles 
o 14-16%). Aktuální pokles v jednotlivých měsících roku 2014 se 
pohybuje mezi 2-4%. 

c. Dochází ke kvalitativnímu posunu v ubytovacích kapacitách (například 
rekonstrukce na koleji Hvězda). 

d. Dle informací dr. Tejkalové se v příštím roce dá očekávat pokles počtu 
studentů. 

e. V oblasti stravování je nejvýraznějším posunem zavedení dotovaných 
minutek, práce na sjednocení vzhledu prostor, oblečení zaměstnanců a 
kontinuální práce se zaměstnanci. 

f. Usnesení: „Rada KaM schvaluje návrh Výroční zprávy o hospodaření 
KaM za rok 2013 v předloženém znění.“ Hlasování: 6-0-0 

4. Opatření ředitele - "Zásady letního ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v 
Praze" 

a. Ředitel KaM obecně k předpisům deklaroval nutnost zjednodušit a 
zpřehlednit celou sadu předpisů. Z toho důvodu nedošlo k zásadní 
změně projednávaného předpisu – změny byly minimalizovány a 
obsahová stránka zůstává stejná s výjimkou na doplnění možnosti 
platit kreditní kartou a podávání žádostí přes CRPP. Pro příští rok se 



počítá s novou sadou předpisů která by měla být výrazně jednodušší. 
b. Ředitel navrhl ustanovení pracovní komise která bude mít na starosti 

vytvoření nové a stručnější sady předpisy pro ubytovávání. 
c. Usnesení: „Rada Kolejí a menz schválila návrh Zásad letního 

ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014  
v předloženém znění.“ Hlasování: 6-1-0 

5. Žádost o výklad volebního řádu pro volbu členů Kolejních Rad 
a. Rada v návaznosti na diskuzi v mailové konferenci projednala žádost o 

výklad volebního řádu. 
b. Usnesení: „Na základě obdržené žádosti o závazný výklad Volebního 
řádu pro volbu členů kolejních rad Univerzity Karlovy v Praze Rada 
KaM konstatuje následující:  

i. Kolejní rada je povinna podle čl. 7 odst. 7 volebního řádu 
vyhlásit doplňovací volby v případě, že není žádný náhradník, 
který by se mohl stát členem kolejní rady.  

ii. Podle čl. 9 odst. 2 se volby nesmějí konat v červnu, červenci, 
srpnu a září, ale toto období se nezapočítává do lhůty uvedené 
v druhé větě v čl. 7 odst. 4, podle níž se volby musí konat 
nejpozději do 30 dní od vyhlášení. 

iii. Kolejní rada proto doplňovací volby musí vyhlásit v termínu 
dle volebního řádu, jinak jí podle čl. 3 odst. 2 písm. c volebního 
řádu skončí funkční období, ale tyto volby se budou konat až v 
měsíci říjnu. 

iv. Rada KaM dále konstatuje, že není přípustné měnit termín již 
vyhlášených voleb, s výjimkou zásahu vyšší moci.“ Hlasování: 
7-0-0  

6. Způsob projednávání vnitřních předpisů KaM 
a. V návaznosti na průběh projednávání předpisů, kdy v rámci zasedání 

rady dochází k legislativně technickým úpravám textu a projednávání 
se tím neúměrně protahuje navrhla rada řediteli KaM za tímto účelem 
ustanovit pověřeného člena Rady, který bude mít tuto část 
problematiky ve své gesci. Při schvalování vnitřních předpisů by 
takový materiál byl nejdříve projednán s tímto určeným členem a 
následně postoupen Radě. Ředitel KaM tuto nabídku přivítal. 

b. Usnesení: „Rada KaM pověřuje radního Miroslava Makajeva 
legislativně technickou redakcí předkládaných materiálů ve spolupráci 
s ředitelstvím KaM.“ Hlasování: 7-0-0 

7. Diskuze: Smluvní koncepce směrem k ubytovanému ve smyslu dlouhodobého 
ubytování, prodlužování smluv, kontroly platnosti dokladů a další 

a. Tento bod jednání byl prohlášen po shodě za prázdný s odkazem na 
ustanovení pracovní komise. 

8. Různé 
a. Diverzifikace nabídky ve stravování 

i. Dotaz na nabízení větších porcí než jsou standardní. 
ii. Diskuze na toto téma již v rámci vedení KaM proběhla ale ještě 

nebyla ukončena. Účelnější se jeví nabízení minutek s vyšší 
gramáží a cenou poníženou o stravovací dotaci. 

b. Ustanovení pracovní skupiny pro přípravu vnitřních předpisů (včetně 
koeficientů) 

i. Úkoly 



1. Sestavení myšlenkové mapy či osnovy činnosti  
2. Práce na samotných předpisech 

ii. Zahájení činnosti pracovní komise v nejbližším týdnu 
iii. Výstupy (předpisy) by měly být připraveny tak aby mohly být 

v platnosti od příštího roku. 
iv. Ředitel KaM navrhuje následující složení pracovní skupiny: 

1. Mgr. Makajev 
2. Mgr. Švadlenka 
3. Zástupce ÚVT RUK 
4. Mgr. Hurdová 
5. Dr. Svobodová 

v. Usnesení: „Rada KaM podporuje vznik výše uvedené pracovní 
skupiny a pověřuje radní Miroslava Makajeva a Jana 
Švadlenku účastí na této pracovní skupině.“ Hlasování:7-0-0  

c. Dotazník k bezpečnosti 
i. Momentálně žádný posun, komunikováno s IPSC. IPSC 

přislíbilo návrh 2 variant softwarového provedení, zatím nejsou 
k dispozici. Návrhy budou k dispozici do konce června a budou 
zaslány do Rady. 

ii. Do znění dotazníku byly zapracovány všechny připomínky. 
Bude znovu zasláno do konference. 

d. Vystěhování z koleje 
i. Vystěhovávání bude probíhat podle zvyklostí běžných na 

kolejích. 
ii. KaM bude informovat ubytované o neuplatnění sankcí 

v případě ukončení ubytování v rámci vystěhovávání. 
e. Cenotvorba 

i. Na podnět kol. Velkoborského proběhla diskuze nad obecnými 
zásadami cenotvorby. Byl vznesen dotaz na cenu obsazeného 
vs. neobsazeného lůžka. Podle ředitele je možné tyto podklady 
dohledat, ale bylo by dobré vydefinovat cíle kterých se má 
diskuze nad cenotvorbou dobrat. Diskuze vedená v obecné 
rovině není vnímána jako produktivní. 

ii. Radní Velkoborský - proč je cena ubytování na kolejích o 
prázdninách o 10% vyšší než přes rok. Ředitel Macoun - 
vychází z reality tržních cen a z nastavených koeficientů podle 
délky ubytování. 

iii. Radní Jeřábek – ideální by bylo mít cenu stanovenou fixně za 
měsíc a nepřepočítávat na dny (ubytovaný by platil každý 
měsíc stejnou částku, přehlednější, jednodušší). 

iv. Ředitel – jde o široké téma, existence koeficientů času, kvality, 
atd. Mělo by být součástí práce ustanovené pracovní skupiny. 

f. Fungování CRPP 
i. Fungování CRPP bude přizpůsobeno požadavkům které 

vygeneruje pracovní komise. 
g. Další zasedání Rady KaM 19.06.2014 od 16:00 ve Studentském klubu. 

i. Osnova pracovní skupiny 
 

Zapsal: Jan Šimek 


