
Zápis z 98. zasedání RKaM 
 
Datum: 27. února 2020 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; MUDr. Josef Štorm  
 
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, člen AS UK. 
 
 
D. Emler zahájil zasedání a požádal J. Láška o vedení volby předsedy a             
místopředsedy Rady Kolejí a menz UK pro následující dvouleté volební období. M.            
Čermák byl pověřen jako skrutátor. Následně byly rozdány hlasovací lístky pro první            
kolo tajné volby předsedy, ve kterém D. Emler získal 4 hlasy a byl tak zvolen               
předsedou RKaM. Následovala tajná volba místopředsedy, ve které J. Štorm získal 7            
hlasů a byl zvolen místopředsedou. 
 
D. Emler představil dříve navržený program zasedání, a navrhl o něm hlasovat. 
 
Usnesení č. 1:  
RKaM schvaluje program zasedání 27. února 2019.  
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

1)     Rozpočet kolejí a menz pro rok 2020 
 

Ředitel KaM UK J. Macoun předložil rozpočet, vycházející z rozpočtu 2019,           
navýšený o plánované vytváření rezervy 9 milionů Kč pro spolufinancování          
dotačního titulu MŠMT 133D 221 ve výši 560 milionů Kč se 40% spoluúčastí. J. Fix               
doplnil, že nelze srovnávat loňský rozpočet s aktuálně navrhovaným po straně           
výnosů, vzhledem k dodatečným výnosům z prodeje bývalé budovy menzy Na           
Větrníku zahrnutým v rozpočtu roku 2019. 
  
T. Ryza se dotázal, v jakém rozsahu se provoz kolejí podílí na provozu menz. J.               
Macoun dal za příklad orientační výsledky hospodaření za rok 2019, s doplněním, že             



v tom roce proběhlo několik nečekaných událostí, například vyplavení menzy          
Jednota, dlouhodobé uzavření menzy Arnošta z Pardubic, aj.  
 
Očekávaná ztráta menz za r. 2019 byla 17,4 milionu Kč, náklady 106 milionů Kč, z               
toho 47,6 milionu Kč mzdové náklady, potraviny a další drobné zboží pak necelých             
30 milionů Kč. Očekávaná ztráta menz v r. 2020 je 9 milionů Kč. Dále J. Macoun                
apeloval na přítomné zástupce AS UK, aby skrze jednání v komisích a na plénu lépe               
definovali zadání UK stran dalšího postupu ve financování KaM. 
  
Usnesení č. 2:  
RKaM schvaluje Rozpočet kolejí a menz pro rok 2020 v navrženém znění 
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

3)      Různé 
 
J. Macoun informoval o prvním informativním jednání krizového týmu UK. 
  
D. Hurný požádal RKaM o včasné informování AS UK při schvalování změn            
Organizačního řádu, Zásad ubytování, Zásad poskytování stravovacích služeb,        
Stanovování cen za ubytování a stravování studentů a Zprávu o hospodaření.           
Podkladové materiály žádá zaslat zároveň sociální komisi AS UK před projednáním           
v RKaM a dále žádá o včasné zasílání schválených zápisů ze zasedání RKaM             
předsedovi AS UK. D. Emler požádal o předání kontaktu na sociální komisi AS UK. 
  
K otázce financování KaM UK proběhla debata o nastavování PON a RN. D. Hurný              
a M. Glogr představili první hrubé výsledky šetření nastavování cen v provozech            
KaM jiných VŠ. J. Macoun a J. Fix zdůraznili neporovnatelnost s účetnictvím KaM             
UK, které může být výrazně odlišné ve vztahu k velikosti porovnávané VŠ a její              
účetní osnově a požádali o konkrétní definování dotazů s jasnou návazností na            
vedení KaM UK. D. Hurný přislíbil připravení a projednání dotazů v rámci Sociální             
komise AS UK a navrhl jejich předběžné prodiskutování s vedením KaM, aby byly             
pro obě strany smysluplné. Proběhla také krátká diskuse na téma možnosti           
zredukování ztrátových provozů, bude-li to v rámci zadání pro KaM. 
 
Datum a místo dalšího zasedání RKaM bude domluveno podle aktuálního vývoje.  
 
Zapsali: J. Štorm, D. Emler 
 
 


