
Zápis ze 69. zasedání Rady Kolejí a menz UK 
  
Datum: 15. 12. 2016 od 17.00 
Místo: Studentský klub Celetná (Celetná 20, Praha 1) 
  
Přítomni: PhDr. David Emler, Ph.D., Vít Jurásek, Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek,            
Ing. Milada Papíková, Bc. Filip Sedlák, Mgr. Jan Švadlenka, Mgr. Michal Zima 
  
Hosté: vedoucí útvaru ubytovacích služeb KaM UK Mgr. Miroslava Hurdová,          
vedoucí útvaru stravovacích služeb KaM UK Marek Lukáš, ředitel KaM UK Dipl.-Ing.            
Ing. Bc. Jiří Macoun 
  
Zahájení a úvodní informace 
 
D. Emler zahájil zasedání a přivítal přítomné. Informoval, že zápis pořídí osobně a             
navrhl uskutečnit volbu místopředsedy RKaM na příštím zasedání. Podpořil návrh J.           
Macouna ukončit zasedání nejpozději v 18:30. 
 
Schválení návrhu programu 
 
D. Emler představil program zasedání, Nikdo z členů RKaM neměl připomínek či            
návrhů o změně programu.  
  
Usnesení: RKaM schvaluje program zasedání 15. 12. 2016 
Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, M. Papíková, F. Sedlák, J. Švadlenka, M.               
Zima 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
Schválení zápisu z minulého zasedání 
 
V. Jurásek se otázal, zda je možné v prostředí google dokumentů dohledat            
připomínky M. Zimy k zápisu z minulého zasedání. D. Emler a M. Zima mu              
odpověděli, že historie včetně všech komentářů a provedených změn je detailně           
dostupná přímo v dokumentech. 
 
Usnesení: RKaM schvaluje zápis ze zasedání 9. 11. 2016 
Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, M. Zima 
Proti: nikdo 
Zdržel se: M. Papíková, F. Sedlák, J. Švadlenka 
Schváleno 



 
Návrh na aktualizaci organizačního schéma KaM UK 
 
J. Macoun představil organizační schéma KaM UK, informoval, že se jedná pouze o             
aktualizace stávajícího stavu. 
 
Usnesení: RKaM vyjadřuje kladné stanovisko ke změně organizačního schématu         
KaM UK. 
Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, M. Papíková, F. Sedlák, J. Švadlenka, M.               
Zima 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
Návrh na úpravu organizačního řádu KaM UK 
 
J. Macoun představil tři drobné úpravy organizačního řádu KaM UK: 1) Změna 
názvu univerzity, 2) aktualizace seznamu kolejí a menz, 3) delegace výběrových  
řízení na vedoucí pracovníky z ředitele KaM na vedoucí pracovníky odborných           
útvarů.  
  
V. Jurásek se zeptal na přílohu, která je uvedena na konci opatření ředitele             
upravujícího výběrové řízení. J. Macoun mu odpověděl, že opatření ředitele nemá           
mít přílohy, zmíněná příloha se do něj dostala pouze nedopatřením. 
  
Usnesení: RKaM schvaluje návrh organizačního řádu KaM UK. 
Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, M. Papíková, F. Sedlák, J. Švadlenka, M.               
Zima 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
  
J. Švadlenka se zeptal, zda není potřeba, aby se RKaM vyjádřila též k souvisejícímu              
opatření ředitele. J. Macoun odpověděl, že k opatření ředitele se RKaM nemusí            
vyjadřovat. 
 
Různé 
 
J. Macoun informoval o zabezpečení kolejí: schválené vnitřní předpisy UK obsahují           
úpravu v původním znění, navrženém ředitelem RKaM. Kolejní rada koleje Budeč           
navrhla zprostředkovat spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy ve věci kamerových           



systémů v režii magistrátu, týkalo by se výhledově kolejí Hvězda, Na Větrníku,            
případně dalších. 
 
M. Hurdová informovala, že nový ubytovací software se programuje, příští týden           
bude představena nová varianta. J. Macoun ji doplnil, že na přelomu roku se chystá              
podpis „akceptačního protokolu“; dodavatel dostal všechna zadání a měl by          
představit kostru systému.  
 
J. Macoun sdělil, že hrubé výsledky KaM roku 2016 a rozvaha na rok 2017 budou               
představeny na lednovém zasedání RKaM. 
 
J. Macoun pochválil M. Lukáše a M. Hurdovou za výsledky roku 2016. V oblasti              
stravování jsou nadále fin. ztráty dané investicemi a specifickými podmínkami, ale           
nárůsty kvality a počtů strávníků trvají již druhý rok po sobě. V oblasti ubytování              
přestaly klesat počty ubytovaných, aktivně se pracuje na zlepšení kvality, dochází k            
zavádění novinek jako je mateřská školka, atd. Od ledna 2017 se zaměstnancům            
KaM zlepšují platové podmínky. 
 
J. Macoun informoval o aktuálních problémech se zateplením koleje Budeč,          
rekonstruující firma je aktuálně ve výpovědi. 
 
D. Emler ze zeptal, zda je pravda, že se KaM zavázaly pokrýt koleje Wi-Fi signálem               
do léta 2017. J. Macoun odpověděl, že jde o žádost univerzity, která je řešená na               
základě vnějšího financování, přičemž byly vyjednány delší odpisy pro KaM.          
Přípravné metalické síťování je věcí KaM, pokrytí Wi-Fi signálem je záležitostí ÚVT            
UK, problém tedy není na straně KaM. M. Hurdová jej doplnila, že koleje Hvězda,              
Komenského a Na Větrníku jsou již hotové. J. Macoun bod uzavřel s tím, že např.               
kolej Švehlova se bude rekonstruovat, v současném okamžiku zde tedy nemá cenu            
metalické sítě instalovat. 
 
D. Emler ukončil zasedání s tím, že lednové zasedání RKaM se uskuteční ve středu              
11. ledna od 16h v kavárně U Rotlevů. 
 
Zapsal: D. Emler 
 


