
Zápis z 88. zasedání RKaM 
  

Datum: 30. 01. 2019 od 17.30 

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

Přítomni: Bc. Miroslav Čermák; PhDr. David Emler, Ph.D.; Ing. Libor Hochmann; Vít            
Jurásek; Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek;  Mgr. Tomáš Ryza; Josef Štorm 
  
Hosté:  vedoucí ekonomického útvaru KaM UK Ing. Jaromír Fix; vedoucí útvaru 
ubytovacích služeb KaM UK Mgr. Miroslava Hurdová; ředitel KaM UK Ing. Bc. Jiří 
Macoun; vedoucí útvaru stravovacích služeb KaM UK Josef Zajíc 

Zahájení a úvodní informace 
D. Emler zahájil zasedání a přivítal přítomné na zasedání RKaM 
  
Schválení návrhu programu 
D. Emler představil program zasedání. 
  

Usnesení č. 1: 
RKaM schvaluje program zasedání 30. ledna 2018. 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
  

Schválení zápisu z 87. zasedání RKaM 
D. Emler sdělil, že je potřeba schválit zápis z 87. zasedání RKaM. 
  
Usnesení č. 2: 
RKaM schvaluje zápis z 19. prosince. 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
  

1)    Delimitace objektu v areálu kolejí Hostivař z KaM UK na UJOP 
Ředitel J. Macoun informoval o záměru delimitace objektu v areálu kolejí Hostivař z 
KaM UK na UJOP. V plánu je převod správy nad budovou č. 6, pro kterou nemají 



KaM aktuální využití, zatímco UJOP kapacitu využije po rekonstrukci k rozšíření 
svých ubytovacích a výukových kapacit. 
  
Usnesení č. 3: 
RKaM vyjadřuje kladné stanovisko k převodu správy objektu č. p. 1451 v areálu 
Praha-Hostivař z KaM UK na UJOP UK 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
  
2)    Informace – rekonstrukce, HV, implementace 
  
Vedoucí J. Fix seznámil Radu s hospodářským výsledkem KaM za rok 2018, který 
činí 266 tisíc korun zisku. Obrat byl 519 milionů korun. Podstatnou součástí příjmů 
byl také výnos z prodeje bývalé menzy větrník ve výši 72 milionů korun. 
  
Ředitel J. Macoun seznámil Radu s plánovanými rekonstrukcemi pro rok 2019. V 
současné době záleží na tom, zda dojde k vyhlášení dotačních titulů ze strany 
MŠMT. Pokud by nové dotační akce vyhlášeny nebyly, dojde k provedení investic 
dle investičního plánu KaM. V případě vyhlášení dotačních titulů však budou tyto 
prostředky převedeny na spoluúčasti. 
  
Ředitel J. Macoun dále informoval radu o průběhu implementace ubytovacího SW. 
Dodavatelská firma přiznala, že patrně nebude moci implementaci dokončit a 
požádala ředitelství KaM o zahájení řízení o ukončení zakázky. V případě tohoto 
ukončení by nadále provozovaly současný ubytovací systém až do doby nákupu 
systému nového. O vypořádání vzájemných závazků mezi KaM a dodavatelskou 
firmou bude muset nejspíš rozhodnout soud. 
  
Vedoucí M. Hurdová informovala Radu o úmrtí studentky Erasmus při autonehodě 
před kolejí Větrník. Všem studentům přítomným nehodě byla nabídnuta 
psychologická pomoc, která však nebyla využita, neboť obdobnou pomoc získali již 
od Filozofické fakulty UK. Spolubydlící usmrcené studentky bylo nabídnuto 
přestěhování na jiný pokoj a osobní věci usmrcené studentky předány zástupci 
ambasády. V této souvislosti ředitel J. Macoun zadal zakoupení nových vlajek, které 
bude možné před kolejí. 
  
Vedoucí J. Zajíc informoval o přípravách 5. ročníku kuchařské soutěže menz, která 
proběhne v úterý 21. května 2019 a do které kromě 3 týmů UK byly přizvány také 
soutěžní družstva z univerzit v ČR, Německu a Slovensku. 
  



Ředitel J. Macoun informoval o průběhu zakázky na nákup elektromobilu pro účel 
rozvozu jídel do výdejen KaM. V řešení jsou aktuálně možnosti financování a 
předpokládá se, že by mohla být vyhlášena studentská soutěž po vzoru Technické 
univerzity Liberec na vzhled polepu tohoto nového automobilu se záměrem 
prezentovat využití moderních technologií a ekologicky příznivější varianty rozvozu. 
  
3)    Různé 
  
T. Ryza otevřel otázku předložení směrnic ve schvalovací pravomoci Rady ke 
kontrole pověřenci pro GDPR. Vedoucí M. Hurdová odpověděla, že většina směrnic 
byla již zkontrolována a aktuálně neví o žádné, kterou by bylo nutné k další kontrole 
předkládat. Členové Rady se dohodli touto otázkou dále zabývat až v případě, že by 
tato potřeba vyvstala, v souvislosti s konkrétní směrnicí. 
  
Termín příští Rady KaM byl stanoven na 27. února od 17.30 v Kavárně u Rotlevů. 
  
Zapsali D. Emler, T. Ryza 


