
Zápis ze 100. zasedání RKaM 
 
Datum: 19. listopadu 2020 od 18.00 
 

Místo: Videokonference ZOOM (dle zákona 188/2020 Sb.) 

 
Přítomni: PhDr. David Emler, Ph.D.; Ing. Libor Hochmann; Vít Jurásek; Prof. ThDr.            

Jan Blahoslav Lášek; Mgr. Tomáš Ryza; MUDr. Josef Štorm  
 

Omluveni: Bc. Miroslav Čermák 

 
Hosté: rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

 
Zasedání proběhlo se souhlasem všech členů RKaM v uzavřeném režimu podle čl.            

3, odst. 4 Jednacího řádu Rady. Pozvánku obdrželi rektor UK, předseda AS UK a              

ředitel KaM UK. 
 

Projednání forenzní auditní zprávy KaM UK 
 

D. Emler přivítal všechny přítomné, zahájil zasedání a zeptal se rektora UK na             

aktuální situaci KaM z pohledu vedení UK. T. Zima k současnému stavu uvedl, že              
vedením KaM dočasně pověřil kvestora UK, výběrové řízení na pozici ředitele KaM            

má v plánu uskutečnit pravděpodobně v prvním kvartálu roku 2021. Na dotaz J.             
Štorma o dalším směřování KaM zmínil mj. podporu sociálně slabších studentů           

formou různých bonifikací. Po zodpovězení všech dotazů se T. Zima z pracovních            

důvodů omluvil.  
 

D. Emler shrnul závěry auditní zprávy a navrhl její projednání v obecné rovině.  
 

T. Ryza zdůraznil ve vztahu k vícepracím zmiňovaným v auditu vinu třetí strany -              

součásti UK, která byla shovívavě prominuta na náklady KaM.  
 



D. Emler uvedl, že většina závěrů auditní zprávy není vzhledem k podmínkám, za             
kterých funguje KaM, překvapivých, zmínil však i závažnější položky jako byly zejm.            

auditem kritizované nedostatky v oblasti veřejných zakázek.  
 

L. Hochmann se pozastavil nad zřejmě minimální a tedy i neúčinnou spoluprací            

odpovědných odborů RUK s KaM.  
 

V. Jurásek hodnotil objektivitu auditu ve vztahu ke složkám, na které se zaměřil.  
 

D. Emler byl rovněž AS UK jmenován jako člen nově vzniklé komise pro Koleje a               

Menzy UK, která se má zabývat otázkou současného stavu a další koncepce            
fungování KaM.  

 
Proběhla diskuse nad závěry týkajícími se nového ubytovacího softwaru a rozporem           

v zápisech z Rady KaM zda bylo dílo KaM převzato či nikoliv. Panovala shoda, že               

informace o fungování KaM v zápisech jsou podané ústně a nemohou být            
interpretovány jako závazné. 
 
Pro krátké debatě nad formou usnesení se všichni přítomní shodli na vhodnosti 

stručné a věcné formulace, se závěry auditu však musí vedení UK a vedení KaM 

nadále pracovat. 
 

Usnesení: RKaM UK projednala Závěrečnou zprávu z provedeného forenzního 

auditu součásti Univerzity Karlovy, účelového zařízení Koleje a menzy za období od 

1. 1. 2018 do 30. 4. 2020 a bere ji na vědomí. 

Pro: D. Emler, L. Hochmann, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 
Proti: nikdo 

Zdrželi se: nikdo 
 

Zapsali: J. Štorm, D. Emler 


