
Zápis z 92. zasedání RKaM 
 
Datum: 29. 5. 2019 od 17.00  
 
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 29. května 2019.  
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
Schválení zápisu 
D. Emler předložil ke schválení zápis z 91. zasedání RKaM, připomínkování           
proběhlo standardní cestou. 
 
Usnesení č. 2:  
RKaM schvaluje zápis jednání z 25. dubna 2019.  
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
 
 
 
 



1) Havárie vodovodního řadu na Koleji 17. listopadu a stížnost na           
způsob interní komunikace na Koleji Hvězda 

 
 
M. Hurdová informovala o problémech s dodávkou pitné vody dne 13. května na             
koleji 17. listopadu. Bohužel došlo k souběhu dvou událostí, plánované odstávky           
vody, která byla předem komunikována, a havárie, která nastala těsně před           
plánovanou odstávkou vody. Technicky oprava trvala déle, než se čekalo, hlavním           
problémem však byla komunikace nastalé situace. Informace byla ihned po zjištění           
havárie předána Kolejní radě, od které se však nedostala dále. Do budoucna budou             
všechny informace podobného druhu komunikovány prostřednictvím facebookové       
skupiny KaM, odkud mohou být sdíleny dále.  
 
M. Hurdová informovala o stížnosti ubytovaného na koleji Hvězda na nedostatečné           
informování studentů, resp. jejich informování neadekvátním způsobem. Dále M.         
Hurdová detailně popsala všechny informace a oznámení, které byly studentům k           
rekonstrukcím poskytnuty. Zároveň uvedla, že nově budou všem ubytovaným         
rozesílány také e-maily. 
 
V krátké diskusi dospěli členové rady k názoru, že v současnosti jde v záležitostech              
komunikace rekonstrukcí a havárií o provizorní řešení, systémové informování         
libovolnými elektronickými kanály na přání studentů (sms, e-mail, atd.) umožní až           
nový ubytovací SW.  
 
Usnesení č. 3:  
Rada KaM bere na vědomí informace o problémech komunikace na kolejích 17.            
listopadu a Hvězda vysvětlených M. Hurdovou, považuje přístup vedení KaM za           
kompetentní a správný, a navržené způsoby řešení včetně přímé e-mailové          
komunikace všem dotčeným v budoucnu vnímá za adekvátní. 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

2) Směna pozemků mezi UK a MHMP a svěření pozemků do péče KaM             
UK 

 
J. Macoun představil návrh směny pozemků mezi UK a Magistrátem Hlavního města            
Prahy a následné svěření nově nabytých pozemků do péče KaM UK. Detailní            
podklady včetně katastrálních map byly součástí podkladových materiálů. 
 
 



Usnesení č. 4: 
Rada KaM vyjadřuje kladné stanovisko s navrhovanou směnou pozemků mezi UK a            
MHMP dle předloženého plánu. 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 
Usnesení č. 5:  
Rada KaM doporučuje svěřit výkon správy nad nově nabytými pozemky parc. č.            
3496/7, 3496/8, 3496/9 a 3553/2 v K. ú. Břevnov Kolejím a menzám UK.  
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

5) Různé  
 

a. Informace ke kuchařské soutěži 
 

J. Zajíc informoval o výsledcích kuchařské soutěže o nejlepší menzu roku 2019.            
Detailní výsledky jsou dostupné na: https://kam.cuni.cz/KAM-545.html 
 
Usnesení č. 6:  
Rada KaM kvituje organizování soutěže Menza roku, chválí její vysokou úroveň a            
blahopřeje všem týmům KaM které v této soutěži uspěly. 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno  
 

b. Další 
 

Snídaně a večeře na koleji Kajetánka - J. Zajíc informoval o prodeji snídaní a večeří               
na koleji, objem prodaných porcí však není dostatečný, aby se ekonomicky vyplatil.            
Z tohoto důvodu bude prodej večeří na koleji Kajetánka ukončen v polovině června a              
způsob prodeje snídaní bude adekvátně upraven. 
 
M. Hurdová informovala o připravovaných změnách v zásadách ubytování.         
Absolventi by měli být do budoucna ubytováváni jako hosté s dlouhodobou smlouvou            
a slevou 40 % ze standardních hotelových cen. 
 

https://kam.cuni.cz/KAM-545.html


J. Macoun informoval o aktuálním vývoji ohledně smlouvy se společností Linksoft,           
výpověď smlouvy bude podána ještě letos, následně lze předpokládat soudní při.           
Nový ubytovací systém bude soutěžen teprve po uzavření zakázky na nový           
ekonomický systém, aby byla zajištěna jejich kompatibilita.  
 
J. Macoun informoval, že podle předběžných informací budou všechny žádosti o           
dotace na rekonstrukce kolejí posouzeny kladně, bude tedy potřeba zajistit          
spolufinancování projektů. Zároveň informoval o očekávané ztrátě hospodaření v         
letních měsících, která sice vzniká každoročně (prázdniny a s tím související pokles            
výnosů z ubytovací a stravovací činnosti), avšak v důsledku prováděných          
plánovaných rekonstrukcí celé řady objektů ve správě KaM bude v tomto období            
očekávaná ztráta vyšší a promítne se do celkového výsledku hospodaření KaM za            
rok 2019. 
  
D. Emler ukončil zasedání RKaM a všem poděkoval za účast.  
 
Příští zasedání RKaM UK se koná 2. července 2019 od 17:00 v Kavárně U Rotlevů 
(Kamzíkova 4, Praha 1).  
 
Zapsali: T. Ryza, D. Emler 
 
 


