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Naše značka: UKKaM/310638/2022/Ing. Švec, 771128347                V Praze dne: 8. 6. 2022 

 

 

      Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) 

 

       Vážený pane XXXXXXXXXX, 

 

k  Vaší žádosti č. j. UKKaM/32530/2022 o poskytnutí informace podle zákona, ze dne 

30. 1. 2022, doručené v tomto znění: 

 
 „1. Z jakého důvodu došlo k instalaci oken na elektrické otevírání, když jsou okna v 
chodbovém prostoru bez potíží dostupná a bylo by je možné otevírat i ručně pro-
střednictvím klasického mechanismu tzv. na kličku?  
2. Z jakého důvodu elektrický mechanismus nebyl využit u oken, která naopak nej-
sou dobře dostupná (Příloha 2)?  
3. Jaké byly náklady na zhotovení elektrického otevírání oken v rámci celé Koleje 
Hvězda?  
4. O kolik je tato cena vyšší v porovnání s levnějším řešením, kdy by bylo užito kla-
sické ruční otevírání tzv. na kličku?  
5. Postupovala Kolej Hvězda, potažmo Koleje a menzy UK, jako řádný hospodář, když 

nechala zhotovit nákladnější řešení v podobě elektrického otevírání oken v místě, 

kde toto řešení být nutně nemusí být zvoleno?“ 

 
sdělujeme k těmto dotazům následující doplňující požadované informace: 
 

Ad1) - Na tuto otázku nemůžeme dát kvalifikovanou odpověď z důvodu, že tato re-

konstrukce proběhla pod bývalým vedením KaM. S největší pravděpodobností byla ta-
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to varianta použita z preventivních bezpečnostních důvodů – okenní křídlo nelze vy-

klopit celé, tak jak by to bylo možné u mechanického otevírání na kličku. 

 
Ad2) - Na tuto otázku nemůžeme dát kvalifikovanou odpověď z důvodu, že tato re-

konstrukce proběhla pod bývalým vedením KaM. Nejspíše z důvodu, že pokud by se 

tato okna dělila na dosažitelná (s mechanickým otevíráním) a nedosažitelná (s elek-

trickým otevíráním) šlo by o další typ oken a tím o prodražení díla. 

 
Ad3) - Tato položka nebyla zahrnuta v rámci VZ na zateplení budovy a proto nelze  

stanovit cenu. 

 
 

 

Ad4) - Dle zjištění se cena jednoho elektrického otvírání okna pohybuje v cca částce 

6.000,- Kč bez DPH. 

 

Ad5) - Na tuto otázku nemůžeme dát kvalifikovanou odpověď z důvodu, že tato re-

konstrukce proběhla pod bývalým vedením KaM. Výměna oken na koleji Hvězda pro-

bíhala v několika etapách v průběhu několika let s různými dodavateli. Dokončena by-

la v roce 2017. 

 

 

 

S pozdravem, 

 

                                                                                                                   Ing. Miluše Valdová, v. r.  

                                                                                                                          ředitelka KaM 


