
Zápis ze 73. zasedání Rady Kolejí a menz UK 

  

Datum: 10. 5. 2017 od 17.00 

Místo: Studentský klub Celetná (Celetná 20, Praha 1) 

  

Přítomni: PhDr. David Emler, Ph.D.; Vít Jurásek; Ing. Milada Papíková; Mgr. Tomáš            

Ryza (přišel později); Mgr. Michal Zima  

 

Omluveni: Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek; Bc. Filip Sedlák  

 

Hosté: vedoucí ekonomického útvaru KaM UK Ing. Jaromír Fix; 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. 

 

Schválení návrhu programu 

D. Emler představil program zasedání. 

 

Usnesení č. 1: RKaM schvaluje program zasedání 10. 5. 2017 

Pro: D. Emler, V. Jurásek, M. Papíková, M. Zima 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

Schválení zápisu z minulého zasedání 

D. Emler informoval, že připomínkování zápisu z minulého zasedání proběhlo          

standardní cestou. 

 

 

 



Usnesení č. 2: RKaM schvaluje zápis ze zasedání 5. 4. 2017 

Pro: D. Emler, V. Jurásek, M. Papíková, M. Zima 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

1) Projednání VUP 

J. Macoun představil VUP, které oproti loňskému roku doznaly pouze detailních           

úprav, jako je změna akademického roku. Proběhla velmi stručná diskuse o           

formálních aspektech VUP. 

  

Usnesení č. 3: RKaM vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu všeobecných          

ubytovacích podmínek 

Pro: D. Emler, V. Jurásek, M. Papíková, M. Zima 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

2) Různé 

 

a) Opatření ředitele KaM – ceny za hostinské ubytování 

  

J. Macoun informoval RKaM o změnách cen za hostinské ubytování (ceny           

nepodléhají schválení RKaM). 

 

Usnesení č. 4: RKaM bere na vědomí návrh opatření ředitele k cenám za hostinské              

ubytování a vyjadřuje k němu kladné stanovisko 

Pro: D. Emler, V. Jurásek, M. Papíková, M. Zima 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 



b) Ubytovací stipendia 

M. Zima představil nový systém ubytovacích stipendií pro sociálně potřebné a další            

studenty. Uvažuje se o zrušení výplaty podpory studentům studujícím v místě svého            

trvalého bydliště. Tato podpora se pohybuje v řádu 200-300 korun na osobu            

měsíčně (za celou univerzitu jde o částku cca 10 milionů korun ročně). JM rektor UK               

zvažuje realokování těchto prostředků a ptá se součástí univerzity na jejich názor. 

  

J. Macoun zmínil možnost investovat např. do nábytku na jedné konkrétní koleji –             

bylo by to viditelné opatření, které by reprezentovalo RKaM, KaM, vedení UK,            

směřovalo by dovnitř univerzity i navenek (směrem k zahraničním studentům, letním           

školám, atd…). 

  

M. Papíková upozornila na nevhodnost případné záměny prostředků provozních, ze          

kterých jsou ubytovací stipendia čerpána, na prostředky investiční. Pokud by si však            

vedení univerzity výslovně přálo čerpat tyto prostředky jako investiční, technicky by           

taková záměna byla možná. 

 

Proběhla diskuse, během níž bylo zformulováno usnesení. 

 

Usnesení č. 5: RKaM doporučuje alokovat část z finančních prostředků uvolněných           

zrušením jednoho z okruhů týkajících se vyplácení ubytovacích stipendií na          

revitalizaci vybraných objektů kolejí a dalších zařízení sloužících studentům. RKaM          

zároveň vyzývá vedení KaM k vytvoření podkladových materiálů pro potenciální          

čerpání těchto prostředků.  

Pro: D. Emler, V. Jurásek, M. Papíková, T. Ryza, M. Zima 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

J. Macoun a M. Hurdová informovali o odubytování pana Karla Světničky. 

  



J. Fix informoval o tom, že se aktuálně spouští možnost platit ve všech             

provozovnách menz UK elektronickými stravenkami. 

  

T. Ryza se ptal na platby prostřednictvím karet ISIC v jiných zařízeních než v              

menzách KaM. Podle odpovědi vedení KaM jimi v jiných zařízeních platit nelze, ani             

se takové použití neplánuje. 

  

T. Ryza informoval o výjezdním zasedání studentské komory AS UK na Patejdlově            

boudě v Krkonoších. Proběhla diskuse na téma sestěhování studentů Erasmus na           

jednu kolej. J. Macoun sdělil, že z pohledu KaM nejde o šťastný nápad z mnoha               

důvodů. Druhý projednávaný bod na VZ AS UK byla efektivita působení           

studentského klubu v Celetné. J. Macoun by uvítal, aby podobné iniciativy           

oslovovaly přímo KaM.  

 

Další termín zasedání RKaM je plánován na 7. 6. od 17:00, v Kavárně U Rotlevů               

(Kamzíkova 4, Praha 1). 

 

Zapsal: D. Emler 

 


