
Zápis z 89. zasedání RKaM 
  

Datum: 27. 2. 2019 od 17.30 

Místo : Kavárna U Rotlevů (Kamzíkova 4, Praha 1) 

Přítomni: Bc. Miroslav Čermák; Ing. Libor Hochmann; Vít Jurásek; prof. ThDr. Jan            
Blahoslav Lášek;  
Omluveni: PhDr. David Emler, Ph.D.; Mgr. Tomáš Ryza; Josef Štorm 
 
  
Hosté:  ředitel KaM UK Ing. Bc. Jiří Macoun; vedoucí ekonomického útvaru KaM UK 
Ing. Jaromír Fix; vedoucí útvaru stravovacích služeb KaM UK Josef Zajíc; 
předkladatelka podnětu UniCorn Michaela Schifflerová 

Zahájení a úvodní informace 
M. Čermák zahájil zasedání, omluvil nepřítomné členy RKaM a přivítal přítomné na            
zasedání RKaM. 
  
Schválení návrhu programu 
M. Čermák představil upravený program zasedání. 
  

Usnesení č. 1: 
RKaM schvaluje upravený program zasedání 27. února 2019. 
 
Schváleno tichým souhlasem. 
 

Schválení zápisu z 88. zasedání RKaM 
  
Usnesení č. 2: 
RKaM schvaluje zápis z 88. zasedání. 
 
Schváleno tichým souhlasem. 
  

1)    Projednání rozpočtu KaM UK pro rok 2019 
Vedoucí J. Fix informoval o návrhu rozpočtu KaM UK pro rok 2019 a přiblížil obě 
složky - provozní rozpočet a kapitálový rozpočet. Pro rok 2019 je rozpočet opět 
koncipován jakožto vyrovnaný. Výnosy, rovněž tedy i náklady, budou v tomto roce 
nižší oproti loňskému roku vzhledem k mimořádnému výnosu poměrnou částkou z 
prodeje bývalé menzy na Větrníku, který se odrazil v rozpočtu na rok 2018. 



Po doplňujících dotazech ze strany členů RKaM se přistoupilo k hlasování. 
  
Usnesení č. 3: 
RKaM bere na vědomí informaci o rozpočtu KaM UK pro rok 2019 s kladným 
stanoviskem. 
Pro: M. Čermák, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
  
2)    Svěření výkonu správy majetku u pozemku parcelní číslo 3569, kú 

Břevnov, Praha 
  
Ředitel J. Macoun seznámil Radu s nutností svěřit výkon správy majetku u pozemku 
p. č. 3569, kú Břevnov, Praha KaM UK. 
  
Ředitel J. Macoun připomenul přítomným, že jde o pozemky přiléhající k objektu 
Kolej Větrník, které jsou potřeba pro budoucí rekonstrukci. Problematiku koupě řešila 
Rada KaM na svém 81. zasedání dne 11. 4. 2018. 
  
Nebyla vznesena žádná připomínka, přistoupilo se k hlasování. 
  
Usnesení č. 4: 
RKaM bere na vědomí informaci o svěření výkonu správy majetku u pozemku 
parcelní číslo 3569, kú Břevnov, Praha s kladným stanoviskem. 
Pro: M. Čermák, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
  
3)    Prezentace ekologického projektu UniCorn 
  
M. Schifflerová představila ekologický projekt UniCorn (UNIversity CORner), jehož 
cílem je přimět studenty UK více ekologicky přemýšlet. Do budoucna je záměrem 
umístit na jednotlivé koleje sdílené lednice s pravidelnými dodávkami jídla z 
potravinové banky, knihobudky a freeshop s oblečením. 
 
Ředitel J. Macoun se otázal na specifika projektu, kdo za projektem stojí a jaké kroky 
jsou v současné chvíli očekávány ze strany vedení KaM. 
M. Schifflerová odpověděla, že za projektem stojí redakce časopisu Forum z OVV 
RUK. Organizátoři komunikují s představiteli FF UK a Kampusu Hybernská. 



M. Čermák se optal, z jakých zdrojů půjdou finance na plánované personální 
zabezpečení aktivity studenty na jednotlivých kolejích, které je plánováno 
uskutečňovat formou stipendia. Připomenul, že rozsah a odůvodnění přidělení 
stipendia obnáší jasná pravidla, navíc je mohou vyplácet pouze jednotlivé fakulty, 
nikoli součásti UK. 
 
M. Schifflerová zodpověděla dotazy a přislíbila dohodnout termín schůzky ve 
“vzorové lokalitě”, kde již projekt na podobné bázi funguje. 
 
Ředitel J. Macoun přislíbil součinnost do budoucna, nejprve je však nutné se 
seznámit s reálným fungováním a všemi riziky, která mohou nastat, jako např. 
problémy s revizemi lednicí či jejich případným závadným obsahem. 
 
Rada KaM formulovala své stanovisko v podobně usnesení: 
 
Usnesení č. 5: 
RKaM bere na vědomí informaci o ekologickém projektu UniCorn s kladným 
stanoviskem. 
Pro: M. Čermák, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
4)    Různé 
  
Ředitel J. Macoun popsal současný stav a posun ve věci rezervačního systému na 
ubytování, kdy je již oslovena advokátní kancelář, která bude UK ve sporu 
zastupovat. 
 
Dále bylo sděleno, že menza 17. listopadu je stále uzavřena. K dalšímu uzavření 
dojde na menze Sport na FTVS, která bude uzavřena dočasně po dobu jednotek 
dní. 
 
Vedoucí J. Fix a J. Zajíc nastínili, že vzhledem k rostoucím cenám energií a inflaci je 
předpokládán dílčí nárůst cen jídel v menzách a cen za ubytování na kolejích, patrně 
od května 2019. 
 
M. Čermák následně ukončil zasedání. 
 
Termín příští Rady KaM byl stanoven na 27. března od 17.30 v Kavárně u Rotlevů. 
  
Zapsal M. Čermák 


