
Zápis z 97. zasedání RKaM 
 
Datum: 12. prosince 2019 od 17.00  
 
Místo: Kavárna U Rotlevů (Kamzíkova 4, Praha 1) 
 
Přítomni: PhDr. David Emler, Ph.D.; Ing. Libor Hochmann; Vít Jurásek; Prof. ThDr. Jan             
Blahoslav Lášek; Mgr. Tomáš Ryza; MUDr. Josef Štorm  
 
Omluveni: Bc. Miroslav Čermák 
 
Hosté: vedoucí ekonomického útvaru KaM UK Ing. Jaromír Fix; vedoucí útvaru  
ubytovacích služeb KaM UK Mgr. Miroslava Hurdová; ředitel KaM UK Ing. Mgr. Jiří  
Macoun; vedoucí útvaru stravovacích služeb KaM UK Josef Zajíc; Mgr. et Mgr. David Hurný,              
místopředseda AS UK; Michal Glogr, nově zvolený člen AS UK za Právnickou fakultu. 
 
D. Emler zahájil zasedání RKaM, přivítal všechny přítomné a představil návrh programu.            
Vzhledem k přítomnosti hostů navrhl předřadit bod situace menzy na Právnické fakultě, dále             
projednat dodatečný bod převodu finančních prostředků do FRIM a následně pokračovat v            
pořadí dle zaslaného návrhu. 
 
Usnesení č. 1:  
RKaM schvaluje program zasedání 12. prosince 2019.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 

 
D. Emler dále navrhl schválit zápis z posledního zasedání. 
 
Usnesení č. 2:  
RKaM schvaluje zápis ze zasedání 15. října 2019.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

1)     Informace k situaci na menze Právnická 
 

J. Macoun uvedl, že KaM jsou připraveny problém s vysokými počty strávníků na právnické              
fakultě řešit, ale jejich možnosti jsou omezené. Menza je v současné době vytížena přes              
svoji kapacitu, místo plánovaných 750 jídel denně se zde vydává asi 1200 jídel denně. Tento               
problém se částečně vyřeší znovuotevřením menzy v bývalé koleji Arnošta z Pardubic na             
přelomu ledna a února 2020.  
 



J. Zajíc představil projekt možné stavební úpravy, kdy by došlo k posunu výdeje směrem do               
prostoru kuchyně, čímž by se zvýšila výdejní kapacita menzy až na 1000 jídel denně a               
“sedací” kapacita menzy by se zvýšila o 42 míst. Problém však je, že KaM na tuto                
rekonstrukci vzhledem k dalším plánovaným rekonstrukcím nemají okamžité prostředky. 
 
V následné diskuzi padly dotazy na početní stavy zaměstnanců v menze a jejich případné              
posílení, zejména o zaměstnance z uzavřených menz. J. Macoun vysvětlil, že menza musí             
zůstat ekonomicky samostatná a každý další zaměstnanec představuje zvýšené náklady,          
zejména s ohledem na mzdy a povinné odvody. 
 
D. Hurný se dotázal, kdo z Právnické fakulty odmítl rozdělení front. J Macoun odpověděl, že               
se jedná o zástupkyni AS PF UK, která se zúčastnila jednání RKaM dne 21. 11. 2018.  
 
J. Macoun dodal k problematice rozšíření kapacity menzy také o zaměstnaneckou jídelnu,            
že z důvodu technologických a hygienických navrhované změny rozšíření kapacity menzy           
nelze udělat ze dne na den. Je třeba mít alokované prostředky a změna by byla možná v                 
zhruba po roce úprav. V současné době se jedná o dva technologicky samostatné prostory a               
na případném propojení by se musela podílet Právnická fakulta, protože menza sídlí v             
budově v její správě. 
 
KaM opakovaně nabízí rozdělení front do 3 zón pomocí barevných čar, řádově v rámci 2               
týdnů, ale bylo to opakovaně odmítnuto ze strany Právnické fakulty. Dále KaM nabízí řešení,              
které bylo již dříve navržené, které může plně nahradit řešení prostřednictvím přeměny            
zaměstnanecké jídelny. Možný časový horizont realizace však bude možné odhadnout          
teprve v lednu či únoru, na základě zpřesněného ekonomického výhledu KaM.  

 
D. Hurný navrhl zprostředkovat jednání o rozdělení front s děkanem Právnické fakulty. J             
Macoun souhlasil a přislíbil zaslat tento podklad D. Hurnému.  

 
2) FRIM 
 

J Macoun informoval, že byl KaM UK na rozšířeném kolegiu rektora UK dne 4. 11. 2019                
schválen limit přídělů do fondů z hospodaření KaM UK za rok 2018 ve výši 452 455,77 Kč. J.                  
Macoun požádal o souhlasné stanovisko s převedením celé této částky do fondu FRIM UK.  
 
Usnesení č. 3:  
RKaM vyjadřuje kladné stanovisko s převedením částky 452 455,77 Kč z limitu přídělů do              
fondů z hospodaření KaM UK za rok 2018 do FRIM.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
J. Macoun dále požádal RKaM o vyjádření souhlasného stanoviska s rozpuštěním fondu            
odměn KaM UK ve výši 3 168 634,- Kč za účelem krytí mzdových nákladů za měsíc listopad                 
2019.  



 
Usnesení č. 4:  
Usnesení: RKaM vyjadřuje kladné stanovisko s rozpuštěním fondu odměn ve výši 3 168             
634,- Kč za účelem krytí mzdových nákladů za měsíc listopad 2019.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek; T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

3) Projednání a vyjádření RKaM k předloženému aktualizovanému rozpočtu         
KaM UK pro rok 2019 
 
J. Macoun představil změny, které vedly k nutnosti aktualizovat schválený rozpočet pro rok             
2019. Všechny byly již dříve projednány na půdě RKaM. 
 
Usnesení č. 5:  
RKaM schvaluje aktualizovaný rozpočet KaM UK pro rok 2019.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek; T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 

 
4) Projednání ceníku standardních cen ubytování  

 
M. Hurdová představila nový ceník standardních cen ubytování. Hlavní změnu představuje           
sloučení kategorií krátkodobého ubytování do jednotné délky pobytu 1-60 dní. Toto sloučení            
vychází zejména ze změny zákona a nutnosti reflektovat místní ubytovací poplatek do            
výsledných cen. Dále dochází k navýšení cen ubytování, v zásadě o předpokládanou míru             
inflace v ubytovacích službách a s ohledem na zvýšení kvality ubytování z důvodu             
proběhnutých rekonstrukcí.  
 
T. Ryza vznesl požadavek, aby vzhledem k blízkému termínu plateb za leden a požadavku              
na dostatečnou informovanost ubytovaných studentů, bylo zvýšení cen platné až od února            
2020, ostatní členové RKaM jej podpořili. J. Macoun s návrhem souhlasil.  

 
Usnesení č. 6:  
RKaM schvaluje navržený ceník standardních cen ubytování s platností od 1. 2. 2020.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek; T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
 

5) Opatření ředitele č. 22/2019 - Stanovení postupu kalkulace cen za           
stravování v menzách KaM s platností od 1. 1. 2020 
 



J. Macoun požádal o schválení zvýšení ceny polévky z 9,- na 12,- Kč. Jako důvod               
požadavku uvedl nárůst cen surovin a energií od doby, kdy byla původní cena stanovena. 
 
Usnesení č. 7:  
RKaM schvaluje Opatření ředitele č. 22/2019 - Stanovení postupu kalkulace cen za            
stravování v menzách KaM s platností od 1. 1. 2020. 
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek; T. Ryza 
Proti: nikdo 
Zdržel se: J. Štorm 
Schváleno 
 

6) Projednání uzavření menzy Hostivař z ekonomických důvodů s platností          
od 1. 1. 2020 
 
J. Macoun představil plán uzavření menzy Hostivař, vzhledem k neefektivitě provozu a velmi             
nízkému počtu vydaných porcí denně. Zároveň zmínil, že jako náhradní řešení stravování            
pro zájemce bylo domluveno, tito zájemci mohou navštěvovat jídelnu sousední střední školy. 
 
Usnesení č. 8:  
RKaM schvaluje uzavření menzy Hostivař s platností od 1. 1. 2020.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek; T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 

 
7)      Různé 

 
T. Ryza poděkoval vedení KaM UK za vstřícnou spolupráci v roce 2019.  
 
J. Macoun poděkoval Radě KaM, zejména D. Emlerovi a B. Láškovi, za pomoc při řešení               
nejasností kolem rozpočtové situace KaM a slíbeného příspěvku od UK. 
 
Příští zasedání RKaM se koná dne 23. ledna od 17h v menze objektu Voršilská. 
 
Zapsali: D. Emler, T. Ryza 
 


