
Zápis z 99. zasedání RKaM 
 
Datum: 18. června 2020 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; MUDr. Josef Štorm  
 
Hosté: vedoucí ekonomického útvaru KaM UK Ing. Jaromír Fix; ekonomka KaM UK            
Ing. Jana Guregová; vedoucí útvaru ubytovacích služeb KaM UK Mgr. Miroslava           
Hurdová; ředitel KaM UK Ing. Mgr. Jiří Macoun; vedoucí útvaru stravovacích služeb            
KaM UK Josef Zajíc.  
 
D. Emler pozdravil všechny přítomné a zahájil zasedání.  
 
D. Emler navrhl schválit zápis z 98. zasedání tichým souhlasem.  
 
D. Emler navrhl schválit zápisy z hlasování per rollam, které proběhly mezi            
zasedáními:  
 

- hlasování o poskytnutých slevách v souvislosti s protiepidemickými        
opatřeními nebylo přijato; 

- výroční zpráva o hospodaření KaM UK za rok 2019 byla přijata - zápis byl              
schválen tichým souhlasem.  

 
D. Emler představil program zasedání, a navrhl o něm hlasovat. 
 
Usnesení č. 1:  
RKaM schvaluje program zasedání 18. června 2020.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

1) Smlouva o zřízení věcného břemene 
 

J. Macoun představil záměr nechat zřídit věcné břemeno na koleji Švehlova ve            
prospěch společnosti PRE, z důvodu existence transformátoru v budově. Finanční          
kompenzace byla vyčíslena nezávislým znalcem. Nikdo neměl dalších otázek. 

 
Usnesení č. 2:  



RKaM vyjadřuje kladné stanovisko k záměru zřídit věcné břemeno.  
Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

2) Výhled hospodaření KaM do konce roku 2020 
 

J. Macoun představil hospodaření KaM do konce t.r. Optimální hospodářský          
výsledek je ztráta ve výši 3 miliony korun, je však vykoupen řadou úsporných             
opatření a zefektivněním provozu. Pokud nebude ze strany RUK či studentů zájem            
sáhnout k uvedeným opatřením, může ztráta KaM dosáhnout výše 15 milionů korun i             
více. FPP dosahuje díky šetření v loňském roce výše 13,6 milionů, který může             
teoreticky pokrýt ztrátu na konci roku. Vzhledem k ekonomické situaci však není            
možné zahájit akce z dotačního titulu MŠMT.  
 
J. Guregová doplnila detaily - v letošním roce se bude realizovat pouze 52 %              
plánovaných investic.  
 
J. Macoun zopakoval, že jsou připravena úsporná opatření, pokud budou          
realizována a pokud nezasáhne vis maior, může být hospodářský výsledek kolem           
zmiňovaných - 3 milionů korun. Zdůraznil, že není možné zahájit připravované akce            
z dotačního titulu MŠMT.  
 
T. Ryza se zeptal, zda zpoždění rekonstrukce menzy na koleji 17. listopadu nebude             
znamenat výpadek stravování v pražských menzách. J. Zajíc to vyloučil. M. Hurdová            
doplnila, že podobně dochází k pružnému zavírání kolejí z důvodu nedostatečného           
vytížení kapacit.  
 
T. Ryza dále upozornil, že je třeba klást důraz na to, aby úsporná opatření měla co                
nejmenší dopad na služby poskytované studentům a do budoucna byly další výnosy            
vedeny ke koncepčnímu zlepšování poskytovaných služeb. 

 
Usnesení č. 3:  
RKaM bere na vědomí finanční situaci KaM, pozitivně vnímá úsporná opatření KaM,            
ale upozorňuje, že chybí dlouhodobá koncepce ze strany vedení univerzity včetně           
řešení finanční spoluúčasti dotačního titulu MŠMT.  
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 



3) Stížnosti na komunikaci s ubytovanými 
 

D. Emler informoval, že Rada v poslední době zaznamenala několik stížností           
ubytovaných, které se většinou týkaly špatné komunikace s KaM. Optimální budoucí           
stav je komunikace prostřednictvím 1) nového ubytovacího softwaru a 2) centrální           
ubytovací kanceláře. Do té doby je třeba dbát na co nejlepší možná opatření v této               
oblasti.  
 
M. Hurdová uvedla, že na koleji Vltava, z níž pocházely některé stížnosti, dostali             
všichni ubytovaní měsíc předem zprávu, že bude potřeba se přestěhovat na jinou            
kolej. Podobně tomu bylo i na dalších kolejích.  
  
Usnesení č. 4:  
RKaM chápe provozní nutnost sestěhovávat ubytované z hlediska nutné pravidelné          
údržby a optimalizace lůžkové kapacity, bere na vědomí, že všechny postupy se dějí             
v rámci uzavřených smluv a platných předpisů; stížnosti byly projednány v obecné            
rovině a shledány neopodstatněnými.  
Pro: M. Čermák, D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 
Zdržel se: nikdo 
Schváleno 
 

4) Různé 
 
J. Macoun sdělil, že byl kvestorem UK informován, že mělo podle informace z             
anonymního zdroje dojít na KaM UK k manipulaci výběrového řízení, a byl vyzván k              
podání výpovědi. Výpověď nepodal, protože necítí vinu. Vyjádřil přesvědčení, že na           
KaM UK vědomě a cíleně nikdo zakázky určitě nemanipuloval, už vůbec ne s cílem              
se obohatit. Lidská chyba mohla nastat, ale pravidelné audity RUK ani externích            
firem nikdy na žádná pochybení neupozornily. Výsledek z auditu provedeného RUK           
a společností Morison v roce 2019 bohužel dosud není znám.  
 
Datum a místo dalšího zasedání RKaM bude domluveno podle aktuálního vývoje.  
 
Zapsal: D. Emler 
 
 
 


