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Naše značka: UKKaM/207593/2022/Mgr. Hurdová, 605200045

V Praze dne: 25. 4. 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/38840/2022 o poskytnutí informace podle zákona, ze dne 2.
2. 2022, doručené v tomto znění:
„1. Jak je možné, že vedoucí Koleje Hvězda o chybějícím nábytku v chodbových prostorách koleje věděla, ale sama v tomto směru aktivně nezjednala nápravu ještě
předtím, než jsem stav hlásil jako závadu?
2. Je akceptovatelné, aby se vedoucí koleje v obecné rovině nezajímala o jí svěřený
majetek?
3. Zná Kolej Hvězda, případně KaM UK, identitu studentů, kteří nábytek dle slov vedoucí Koleje Hvězda odnesli?
4. Jak vedoucí Koleje Hvězda doloží své tvrzení, že „židle odnesl někdo ze studentů“?
Ke dni 20. 1. 2022 se v systému objevila následující informace od vedoucí koleje: „19.1.2022
zhotoveno pevné ukotvení stolu, dodány 2 židle, které byly nalezené v rámci inventury.“ Dne
24. 1. 2022 v systému přibyla následující informace: „Dne 24.1.2022 je tento stav: obě židle
zmizely, stůl je z pevného upevnění k zemi utržený. Stůl opětovně připevníme, židle na doplnění nemáme.“
5. Jakým způsobem vedoucí Koleje Hvězda zajistila vyhledání dalšího majetku, který
se v rámci inventury nepodařilo nalézt?
6. Z jakého důvodu vedoucí Koleje Hvězda ve svých vyjádřeních nespecifikovala, o
jakém patře bloku č. 1 Koleje Hvězda v těchto sděleních hovoří?
Dne 24. 1. 2022 jsem na tato sdělení reagoval následovně: „21., 22., 23. a 24. 1. 2022 nebyly
židle umístěny v žádném patře bloku č. 1. Stůl byl přišroubován k podlaze ve 4. patře tohoto
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bloku, k dnešnímu dni již stojí opět volně.“ K dnešnímu dni v čase cca 13:15 – 13:20 jsem
znovu provedl obhlídku společných chodbových prostor, a to s následujícím výsledkem:
▪ v přízemí bloku č. 1 Koleje Hvězda je k dispozici jedna židle a jeden stůl, bez pevného
ukotvení k zemi (Příloha 1);
▪ v 1. patře bloku č. 1 Koleje Hvězda je k dispozici jedna odstavená zničená židle (zřejmě
mimo evidenci majetku KaM UK) a jeden stůl, bez pevného ukotvení k zemi (Příloha 2);
▪ ve 2. patře bloku č. 1 Koleje Hvězda není k dispozici žádná židle a jeden stůl, bez pevného
ukotvení k zemi (Příloha 3);
▪ ve 3. patře bloku č. 1 Koleje Hvězda není k dispozici žádná židle a žádný stůl (Příloha 4);
▪ ve 4. patře bloku č. 1 Koleje Hvězda není k dispozici žádná židle a jeden stůl, zřejmě původně ukotven k zemi, ale z tohoto ukotvení vyjmut (Příloha 5).
7. Můžete mi doložit fotografií či fotografiemi, či jiným způsobem, že židle byly dne
19. 1. 2022 ke stolu v, ze strany vedoucí Koleje Hvězda, neidentifikovaném patře
bloku č. 1 skutečně dodány?
8. Jaká byla Koleji Hvězda, potažmo KaM UK, způsobena škoda údajnou ztrátou či
údajným odcizením několika kusů židlí a jednoho kusu stolu? Prosím o vyčíslení
částky v Kč.
9. Jakým způsobem se na této škodě bude podílet vedoucí Koleje Hvězda, když o
údajné ztrátě či údajném odcizení majetku dle svých slov věděla a nekonala?
10. Pochybila vedoucí Koleje Hvězda v obecné rovině při výkonu správy jí svěřeného
majetku ve vlastnictví a v evidenci KaM UK, když neřešila údajnou ztrátu či údajné
odcizení majetku, ačkoliv o této údajné ztrátě či údajném odcizení dle svých slov věděla?“
sdělujeme k těmto dotazům následující:
Ad1) - chybějící majetek byl zaměstnanci koleje při pravidelné kontrole a úklidu
hlášen vedoucímu koleje ještě před oznámením p. Šárovce. Na základě zjištění byla
provedena kontrola společných prostor. Při provedení fyzických inventur byl nábytek nalezen. Z důvodu dodržování VÚP není možné libovolně vstupovat do pokojů
studentů za tímto účelem.
Ad2) - osoby pověřeně a hmotně odpovědné za správu majetku pečují o svěřený
majetek a vždy jednají s péčí řádného hospodáře.
Ad3) – Ne.
Ad4) - interní kontrolou nebylo zjištěno zavinění cizí osobou a nábytek neodnes nebo nepřesunul nikdo ze zaměstnanců.
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Ad5) - při řádných inventurách, které probíhaly na koleji Hvězda od 1. 11. 2021 do
31. 12. 2021 nebyl zjištěn chybějící majetek.
Ad6) - stůl a dvě židle byly umístěny na přízemí, v prvním, druhém, třetím a čtvrtém
patře bloku 1 tj. ve všech patrech bloku 1 z toho důvodu nebylo nutné blíže specifikovat
patro.
Ad7) - židle a stoly dali na chodby zaměstnanci koleje na pokyn vedoucí. Fotografie z
umístění nábytku do společných prostor nejsou standardním postupem a proto nejsou pořízeny.
Ad8) - dle vyjádření v bodě č. 5 ke ztrátě ani odcizení nedošlo, proto KaM žádá škoda
nevznikla a proto její vyčíslení není možné.
Ad9) - viz odpověď bod č. 8
Ad10) - vedoucí koleje svým postupem nepochybila.

S pozdravem,
Ing. Miluše Valdová, v. r.
ředitelka KaM
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