
Zápis z 93. zasedání RKaM 
Datum: 02. 7. 2019 od 17.00  

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

Přítomni: Bc. Miroslav Čermák; Ing. Libor Hochmann; Vít Jurásek; Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek; 

Mgr. Tomáš Ryza, Josef Štorm 

Omluveni:  PhDr. David Emler, Ph.D. 

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 tvaru stravovacích 

služeb KaM UK Josef Zajíc  

Zahájení a úvodní informace 
T. Ryza zahájil zasedání a přivítal přítomné na zasedání RKaM 

Schválení návrhu programu 
T. Ryza představil program zasedání. 

Usnesení č. 1:  
RKaM schvaluje program 93. zasedání konaného 2. července 2019.  
Pro: M. Čermák, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
  

Schválení zápisu 
T. Ryza informoval, že zápis z 92. zasedání RKaM byl připomínkován standardní cestou a navrhl jeho 

schválení. 

Usnesení č. 2:  
RKaM schvaluje zápis z 92. zasedání konaného dne 29. května 2019.  
Pro: M. Čermák, L. Hochmann, V. Jurásek, B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 

1. Informace z kolejí a menz 
J. Zajíc informoval o havárii na Koleji Jednota, kde došlo k zaplavení menzy odpadními vodami, čímž 

došlo ke kontaminaci klimatizace a znehodnocení materiálu. Aktuálně se vyhodnocuje rozsah 

vzniklých škod a co vše bude muset být z důvodu kontaminace zlikvidováno a co se podaří zachránit. 

Z tohoto důvodu nelze předpokládat otevření menzy v září 2019. Dosavadní náklady na sanaci se 

vyšplhaly již k 2,5 mil. a  pravděpodobně nejsou konečné.  

M. Hurdová Informovala o aktuální situaci s odubytováním studentů na prázdniny, meziročně došlo 

opět k poklesu studentů, kteří se na prázdniny odubytovávají. Odubytování v zásadě proběhlo bez 

větších problémů.  

  



J. Macoun informoval, že Lynksoftu bylo doručeno odstoupení od smlouvy prostřednictvím datové 

schránky, aktuálně se čeká na reakci z jejich strany. 

M. Čermák se dotázal na způsob rezervací pokojů na příští rok, na základě dotazu z FB skupiny Otava 

/ Vltava, kde došlo k obavám, že pokud si někdo rezervuje 1L pokoj, tak jej stejně nemusí dostat. 

M. Hurdová členy RKaM ujistila, že studenti si teď rezervují místa v kapacitě konkrétních kategorií 

pokojů, nicméně ne konkrétní pokoj. Ten kdo si zarezervoval 1L pokoj jej tak určitě dostane.  

2. Různé 
M. Čermák se dotázal, kdy bude otevřený Arnošt z Pardubic. J. Zajíc odpověděl, že po novém roce. 

M. Čermák se dotázal, zda-li vedení KaM ví, jaké jsou ceny pronájmu za umístění bankomatu, s 

ohledem na dotaz studentů na některých kolejích o možnosti jeho umístění. M. hurdová odpověděla, 

že nájem sice KaM musí platit v případě, že nedojde k dostatečnému poštu výběrů, ale v zásadě 

iniciativa vychází od KaM, aby  bankomaty ve vzdálenějších kolejích od centra byly, protože v okolí se 

jiné nenachází. 

3. Nefunkčnost GPKR 
Tento bod byl odložen na podzimní zasedání Rady KaM.  

Ukončení zasedání  
Termín příštího zasedání bude domluven prostřednictvím mailové konference v srpnu na září. 

 

Zapsal T. Ryza 
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