
Zápis ze 101. zasedání RKaM 
 
Datum: 9. prosince 2020 od 17.00 
 

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

 
Přítomni: PhDr. David Emler, Ph.D.; Vít Jurásek; Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek;            

Mgr. Tomáš Ryza; MUDr. Josef Štorm 
 

Omluveni: Ing. Libor Hochmann; Bc. Miroslav Čermák 

 
Hosté: kvestor UK JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.; vedoucí ekonomického útvaru         

KaM UK Ing. Jana Guregová; vedoucí útvaru ubytovacích služeb KaM UK Mgr.            
Miroslava Hurdová; vedoucí pracovníci stravovacích služeb Branislav Djobek a         

Martin Jindra; vedoucí pracovník KaM Ing. Otto Kult; zástupci AS UK Andrej Farkaš,             

Mgr. Michal Glogr a Mgr. David Hurný 
 

 
D. Emler přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. 

 

1) Formality 
 

D. Emler navrhl hlasovat o programu zasedání. Program byl součástí podkladových           
materiálů. 

 

Usnesení: RKaM UK schvaluje program 101. zasedání RKaM UK 9. prosince 2020. 

Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 

Proti: nikdo 
Zdrželi se: nikdo 

 

D. Emler navrhl následně hlasovat o zápisu z 99. zasedání RKaM. Zápis byl             
součástí podkladových materiálů. 

 
Usnesení: RKaM UK schvaluje zápis z 99. zasedání RKaM UK. 



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

Zdrželi se: nikdo 
 

D. Emler poté navrhl hlasovat o zápisu ze 100. zasedání RKaM. Zápis byl součástí              

podkladových materiálů. 
 

Usnesení: RKaM UK schvaluje zápis ze 100. zasedání RKaM UK. 

Pro: D. Emler, V. Jurásek, J. B. Lášek, T. Ryza, J. Štorm 

Proti: nikdo 

Zdrželi se: nikdo 
 

D. Emler navrhl hlasovat o potvrzení usnesení per rollam ve věci svěření výkonu             
správy majetku u pozemků směněných mezi městem Hradec Králové a UK. Zápis            

byl součástí podkladových materiálů. 

 
Usnesení: RKaM UK schvaluje usnesení per rollam ze dne 23. října 2020. 

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

Zdrželi se: nikdo 

 
2) Personalia (představení nových členů vedení KaM)  

 
D. Emler požádal kvestora UK T. Horáčka o informaci o změnách ve vedení KaM UK               

a představení jednotlivých vedoucích zaměstnanců. 

 
T. Horáček informoval o ukončení pracovní smlouvy s Mgr. Ing. Jiřím Macounem k             

31. listopadu 2020. Do doby obsazení místa ředitele KaM výběrovým řízením           
(pravděpodobně v prvním kvartálu 2021) byl řízením pověřen rektorem UK kvestor           

T. Horáček. B. Djobek je aktuálně vedoucí menz UK, M. Jindra je vedoucí cateringu,              

dále má na starosti menzu v koleji Arnošta z Pardubic (která je zároveň zázemím              
cateringu), zásobování bufetu RUK a kavárny U Rotlevů. J. Guregová nadále           

vedoucí ekonomického útvaru KaM UK. M. Hurdová je nadále vedoucí ubytovacích           
služeb. O. Kult je vedoucím pracovníkem KaM se zaměřením na plánování           



investičních záměrů a zástupce kvestora jakožto ředitele KaM, disponuje deseti lety           
zkušeností z oblasti gastroprovozů, dříve působil jako člen představenstva akciové          

společnosti.  
 

3) Aktuality  

 
D. Emler požádal přítomné vedoucí zaměstnance, aby Radu informovali o aktuálním           

stavu KaM UK (zejm. v oblastech ekonomiky, kolejí a menz). 
 

T. Horáček sdělil, že koleje fungují přes současný stav epidemie relativně kvalitně,            

veškeré gastroprovozy nyní procházejí revizí ekonomické stránky provozu,        
zodpovídá pan Votruba - specialista na ekonomiku gastroprovozů s dlouholetou          

praxí. T. Horáček dále představil vizi zrušení povinnost rezervací vybraného jídla v            
menzách - měla by být zavedena možnost spontánního výběru na místě. Zmíněna            

byla dále možnost jít cestou a) zlevnění jídel, nebo b) ponechání stávajících cen jídel              

s tím, že se zkvalitní služby. Představa bude zveřejněna v průběhu ledna během             
představení plánu odpovědným orgánům UK. Výhled pro menzy je momentálně          

nejistý, vývoj epidemie, resp. návrat studentů do prezenčního studia nejsou příliš           
předvídatelné, velmi také závisí na dotaci MŠMT pro menzy, která se uděluje dle             

počtu vydaných jídel v předešlém roce. 

 
B. Djobek informoval, že menza Albertov momentálně vaří pro většinu menz v            

Praze, které pouze vydávají, z malých čísel narůstá na cca 450 porcí denně. Menza              
Hradec Králové vaří cca 250 porcí denně, menza Plzeň pouze 30 porcí denně. 

 

T. Ryza zmínil anketu, která proběhla v menze PF UK a nabídl ji k přihlédnutí v                
rámci formování další koncepce pro menzy UK. T. Horáček požádal o poskytnutí            

materiálu a zmínil zadání podobného šetření v Plzni. 
 

J. Guregová informovala, že v říjnu 2020 měly KaM UK mírný zisk cca přes milion               

korun. Vládní program Antivirus bude sanovat cca 60 % mezd v oblasti stravování.             
Případná ztráta na konci roku by mohla být pokryta z FPP. V otázce dotací na               

stravování pro příští rok MŠMT předběžně přislíbilo vycházet z čísel roku 2019,            



nikoliv 2020. Na závěr upozornila, že schválený rozpočet KaM se letos dařilo plnit v              
některých oblastech (např. investice) pouze z poloviny. 

 
4) Stížnost AS FSV UK 

 

D. Emler představil stížnost, kterou obdržel 9. listopadu 2020 formou dopisu od            
předsedy AS FSV UK (datovaným 6. listopadu 2020), který byl součástí           

podkladových materiálů. Stížnost hovoří o “zásadní nespokojenosti akademické        
obce naší fakulty [FSV UK] s činností Kolejí a menz Univerzity Karlovy během druhé              

pandemické vlny”. Dále cituje usnesení AS FSV UK přijaté 3. listopadu 2020: „AS             

FSV UK považuje za tristní situaci, v níž se ocitají studentky a studenti FSV v rámci                
druhé vlny pandemie covid-19 při jednání s KaM. AS FSV UK proto vyzývá kvestora              

UK, vedení KaM a Radu KaM k rychlému a vstřícnému řešení ve prospěch             
studentek a studentů“.  

 

V obsahové rovině se dopis tázal, proč byla podzimní sleva za “vyklizený pokoj”             
stanovena na 50 % z výše kolejného a nikoliv 85 %, jako tomu bylo během první vlny                 

epidemie nemoci COVID-19 na jaře 2020. K “dokreslení” situace měla sloužit příloha            
v podobě anonymizované komunikace jednoho studenta s ubytovací kanceláří koleje          

Švehlova, která však svědčila pouze o včasné a ochotné komunikaci ze strany KaM             

(vzhledem k pobytu studenta v zahraničí nemusel vyklidit pokoj do skladu, ani            
odevzdat klíč, jeho pokoj byl pouze zapečetěn). 

 
D. Emler záležitost konzultoval s vedoucí útvaru ubytovacích služeb KaM UK Mgr.            

Miroslavu Hurdovou, která uvedla, že během druhé pandemické vlny na podzim           

2020 bylo na kolejích KaM UK ubytováno před 6000 studentů všech fakult UK.             
Žádost o slevu za “vyklizený pokoj” uplatnilo cca. 750 studentů, jejich počet se             

počátkem prosince 2020 snížil na cca 500. Na poskytnutou slevu nezaznamenaly           
KaM kromě projednávaného případu z FSV UK žádnou jinou stížnost. Upozornila, že            

výše slevy není v žádném ohledu nároková, jde nad rámec podepsaných smluv, byla             

stanovena krizovým štábem, resp. vedením celé univerzity.  
 

Kvestor UK T. Horáček, pověřený vedením KaM UK, konzultoval situaci s kvestory            
deseti ostatních VŠ, které většinou uvedly, že na podzim 2020 poskytují z            



epidemických důvodů slevu v identické výši 50 % z kolejného (pouze dvě VŠ             
poskytly slevu 70 %, dvě VŠ nechtěly za neobsazené pokoje účtovat nic). Upozornil             

rovněž na závažné ekonomické dopady poskytovaných slev pro následný provoz          
KaM UK, resp. zpětné dopady na služby poskytované všem studentům a           

zaměstnancům UK. 

 
J. Štorm se ztotožnil s přednesenými argumenty. 

 
T. Ryza poděkoval vedení UK za udělení slevy, připomněl, že v soukromém sektoru             

žádné slevy udělovány nejsou a pochválil KaM za zlepšení komunikace.  

 
D. Hurný zmínil stanovisko předsednictva AS UK, které se prakticky shodovalo s            

výše zmíněnými argumenty. 
 

Usnesení: RKaM UK považuje stížnost AS FSV UK za neopodstatněnou.  

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

Zdrželi se: nikdo 
 

5) Různé 

 
D. Emler otevřel bod různé a informoval o vzniku a prvním zasedání zvláštní komise              

AS UK pro KaM UK, která projednala audit KaM a shodla se na tom, že by měla                 
vzniknout na půdě AS UK strategie pro KaM UK. D. Hurný, který je rovněž členem               

této komise potvrdil závěry tohoto tělesa.  

 
T. Ryza se zeptal na předběžnou tržní konzultace na nový ubytovací systém, zda je              

možné se zúčastnit a jaký je časový horizont implementace. T. Horáček odpověděl,            
že časové hledisko je nejisté, zdůraznil obtížnost specifikace funkcionalit takové          

aplikace a složitou situací na přesyceném trhu IT zakázek. Předtržní konzultace           

budou trvat asi čtyři měsíce, v březnu by mohlo být známo výsledné stanovisko.             
Odhadem nebude nový systém v provozu před akad. rokem 2022/2023. Nejistá je            

také otázka financí, zvláště pak potenciální náklady na doplňkové práce na systému. 
 



J. B. Lášek poděkoval vedení KaM za zvládnutí probíhající krize. M. Glogr poděkoval             
M. Hurdové za kvalitní komunikaci s ubytovanými a rychlé řešení vyvstalých           

komplikací. 
 

D. Emler poděkoval všem členům Rady i hostům za účast a navrhl uspořádat další              

zasedání Rady začátkem roku 2021, konkrétní datum bude stanoveno později na           
základě konsensu, pravděpodobně rovněž v telekonferenční podobě. Na závěr všem          

zúčastněným popřál klidné svátky. 
 

Zapsali: D. Emler, J. Štorm 


