
Zápis z 9. zasedání Rady Kolejí a menz 

08.04.2010 

Přítomni: členové: Richard Chudoba, Jakub Jeřábek, Jakub Velkoborský (od 16:15), 
Lucie Králová (od 16:15), Jan Šimek, Pavel Vojáček, Oldřich Řeháček (od 19:00), 
Jakub Velkoborský; hosté: Ing. Mojmír Bém (ředitel KaM UK), Ing. Martin Prajer, 
PhD. 

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 

2010/2011 
4. Návrh smlouvy o ubytování 
5. Dodatek ke smlouvě o ubytování 
6. Všeobecné ubytovací podmínky 
7. Návrh cen za ubytování 
8. Návrh rozpočtu KaM pro rok 2010 
9. Návrh volebního řádu pro volbu členů KR 
10. Různé 

a. Příští zasedání RKaM 

Průběh jednání: 

1. Schválení programu –tichým souhlasem 
a. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
a. Zápis byl schválen - hlasování: 4-0-0 

3. Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 
2010/2011 

a. Rada projednala 
b. Byla projednávána otázka zámluv konkrétních pokojů, ředitel KaM se 

zavázal poskytnout data nutná k provedení zámluv (dle principů 
používaných v minulých létech s v souladu se zákonem 101/2000 Sb.). 
Pro konkrétní koleje bude dohodnut harmonogram odevzdání výsledků 
zámluv před započetím druhého kola ubytování. V případě kolejí 
17.listopad a Kajetánka budou výsledky zámluv předány do 30.8.2010. 

c. Koleje a menzy žádají předsedu GPKR aby do týdne od dnešního 
zasedání zaslal představy o provedení zámluv pokojů na příští rok a 
představil systém pro rezervaci pokojů. 

d. Usnesení: „Rada Kolejí a menz schválila návrh Zásad ubytování 
v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2010/2011 
v navrženém znění.“ - hlasování: 6-0-0 

4. Návrh smlouvy o ubytování 
a. Rada projednala návrh smlouvy o ubytování. Jde o jedno stránkovou 

smlouvu s přílohou všeobecných ubytovacích podmínek. 
b. Smlouva doznala změn oproti minule projednávanému materiálu. 
c. Usnesení: „Rada Kolejí a menz projednala předložený návrh smlouvy 

o ubytování a doporučuje řediteli KaM její vydání v předloženém 



znění.“ Hlasování: 6-0-0 
5. Dodatek ke smlouvě o ubytován 

a. Rada projednala návrh dodatku ke smlouvě. Tento se podepisuje při 
předání ubytovacích prostor ubytovanému. 

b. Dodatek byl změněn oproti minule projednávanému materiálu. 
c. Usnesení: „Rada Kolejí a menz projednala předložený dodatek ke 

smlouvě o ubytování a doporučuje řediteli KaM jeho vydání 
v předloženém znění.“ Hlasování: 6-0-0 

6. Všeobecné ubytovací podmínky 
a. Rada projednala VUP. 
b. Usnesení: „Rada Kolejí a menz projednla VUP a doporučuje řediteli 

KaM jeho vydání v předloženém znění.“ Hlasování: 4-2-0 
7. Návrh cen za ubytování 

a. Rada projednala návrh cen za ubytování a vznesla dotazy k několika 
položkám výpočtu. 

b. Usnesení: „Rada Kolejí a menz schvaluje návrh stanovení standardních 
cen za ubytování v předloženém znění.“ Hlasování: 6-0-0 

c. Rada Koleji a menz žádá ředitele KaM o dodání podrobněji 
zpracovaných materiálů sloužících  jako podkladů k výpočtu 
standardních cen. 

8. Návrh rozpočtu KaM pro rok 2010 
a. Rada projednala návrh rozpočtu KaM a vznesla dotazy k několika 
částem předkládaného materiálu, zejména pak k tabulkové části 
rozpočtu. 

b. Usnesení: „Rada Kolejí a menz projednala návrh rozpočtu KaM na rok 
2010 a zaujala k němu kladné stanovisko s výhradou k podrobnosti 
tabulkové části.“ Hlasování: 7-0-0 

c. Rada Kolejí a menz žádá řeidtele KaM o dodání podrobněji 
zpracovaných materiálů dokládajících jednotlivé položky tabulkové 
části rozpočtu. 

9. Návrh volebního řádu pro volbu členů KR 
a. Usnesení: „Rada kolejí a menz schváli volební řád pro volbu členů KR 

v předloženém znění. Scvhálené znění bude přílohou tohto zápisu“. 
Hlasování: 7-0-0 

10. Různé 
a. Ředitel KaM informoval o snížení dotace na stravování které provedlo 

MŠMT zpětně od ledna tohoto roku (21,25 o 1,75 Kč). 
b. Příští zasedání Rady KaM 12.05.2010 od 16:00 

i. Předběžný program zasedání 
1. Zásady pro poskytování stravovacích služeb 
2. Výroční zpráva o činnosti a o hospodaření 
3. Doplnění informací k položkám vstupujícím do 

kalkulace cen 
4. Doplnění informací k rozpočtu KaM 

 

Zapsal: Jan Šimek 

Příloha: Volební řád pro volbu členů Kolejních rad vysokoškolských kolejí 
Univerzity Karlovy v Praze 



 

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU ČLENŮ KOLEJNÍCH RAD 
vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze 

 
Rada Kolejí a menz (dále jen „Rada“) se dle čl. 6 odst. 4 písm. h) Řádu pro poskytování ubytovacích a 

stravovacích služeb Univerzity Karlovy v Praze usnesla na tomto Volebním řádu pro volbu členů 
kolejních rad: 

ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

1. Volební řád pro volbu členů kolejních rad upravuje volby do kolejních rad 
vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze. 

Čl. 2 
Počet členů Kolejní rady 

1. Kolejní rada vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „KR“ a 
„univerzita“) je kolektivní orgán, který má 3 (tři) až 9 (devět) členů. 

2. Počet členů KR musí být vždy lichý. 
3. Počet členů KR se stanoví při vyhlášení voleb do KR. 

Čl. 3 
Funkční období členů Kolejní rady 

1. Funkční období členů KR je dvouleté, začíná dnem konání ustavujícího zasedání KR. 
2. Funkční období všech členů KR končí, pokud KR: 

a. se nesejde po dobu 60 dnů v usnášeníschopném stavu; to neplatí v období 
prázdnin, 

b. ve stanovené lhůtě nevyhlásí volby do KR (čl. 7 odst. 3, resp. čl. 7 odst. 5), 
c. ve stanovené lhůtě nevyhlásí doplňovací volby do KR (čl. 7 odst. 6), 
d. je vyslovena nedůvěra peticí podepsanou nejméně 30% ubytovaných 

v příslušné koleji, 
e. se usnese na vypsání předčasných voleb; funkční období všech členů KR pak 

končí posledním dnem konání těchto voleb. 
3. Funkční období všech členů KR též končí, pokud se na tom usnese Rada na návrh Gremia 

Kolejí a menz (dále jen „Grémium“). Gremium může takový návrh podat zejména z 
důvodu, že KR dlouhodobě řádně neplní svou funkci. 

Čl. 4 
Mandát člena Kolejní rady 

1. Členem KR se může stát jedině osoba, která 
a. má statut studenta univerzity, příp. jiné vysoké školy a 
b. je ubytována v příslušné koleji. 

2. Mandát člena KR vzniká zvolením. 
3. Členem KR se stává kandidát, který se v celkovém pořadí dle čl. 8 odst. 6 umístil nejhůře 

na místě, které svým číselným označením odpovídá počtu členů KR dle usnesení podle čl. 
9 odst. 3.  

4. Mandát člena KR vzniká náhradníkovi (čl. 6) jeho povoláním předsedou KR. 

Čl. 5 
Zánik mandátu člena KR 

1. Mandát člena KR zaniká uplynutím funkčního období, nestanoví-li tento řád jinak. 
2. Před uplynutím funkčního období mandát člena KR zaniká 



a. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzádá členství v kolejní radě, 
předsedovi příslušné kolejní rady, 

b. jestliže KR člena usnesením zbaví mandátu z důvodu jeho předem neomluvené 
neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních KR, 

c. současně se ztrátou statutu studenta, 
d. současně se zánikem ubytování v koleji, ve které došlo ke vzniku členství. 

Čl. 6 
Náhradník 

1. Náhradníky se rozumí kandidáti, kteří nebyli zvoleni členy KR, a to v pořadí, ve kterém 
se umístili ve volbách (čl. 8 odst. 6). 

2. Náhradníkem není kandidát, který ve volbách získal počet hlasů, který je nižší než 10 % 
(deset procent) z celkového počtu platných odevzdaných hlasů. 

3. Zanikne-li členovi KR mandát podle čl. 5, na uvolněné místo člena KR povolá předseda 
KR prvního náhradníka. Náhradník může povolání písemně odmítnout, učiní-li tak 
bezodkladně. V takovém případě zůstává náhradníkem a za člena KR je povolán další 
náhradník. 

4. Člen KR, který se vzdal mandátu, může v písemném prohlášení, v němž tak učinil, 
prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. 

5. Člen KR, který ztratil statut studenta nebo přestal být ubytován v koleji, ve které byl 
zvolen, může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí 
být doručeno předsedovi KR do čtrnácti dnů ode dne ztráty statutu studenta či ukončení 
ubytování. V takovém případě bude na místo tohoto člena náhradník povolán až tento 
bývalý člen opětovně splní podmínky dle čl. 4 odst. 1. Nedojde-li k tomuto do čtyř měsíců 
ode dne doručení prohlášení, přestává být tento bývalý člen náhradníkem a na jeho 
místo je povolán další náhradník v pořadí. 

6. Pokud není náhradníka, který by obsadil uvolněné místo člena KR, nebo všichni 
náhradníci povolání odmítli, jsou vypsány doplňovací volby podle čl. 7 odst. 6. Nezvolení 
kandidáti v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky.Každý se může vzdát svého 
postavení náhradníka písemným prohlášením předsedovi KR. 

ČÁST DRUHÁ 
VOLBY DO KOLEJNÍ RADY 

Čl. 7 
Vyhlášení voleb 

1. Volby do KR vyhlašuje KR nebo Grémium (dále též „vyhlašovatel“) svým usnesením. 
2. Volby do KR se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního 

období stávajících členů KR a končící dnem jeho uplynutí. 
3. KR je povinna volby dle odst. 2 vyhlásit nejméně patnáct dnů před jejich konáním. 
4. Předčasné či doplňovací volby se konají nejméně patnáct dnů po jejich vyhlášení, 

nejpozději však třicet dnů po něm.  
5. V případě předčasného ukončení funkčního období dle čl. 3 odst. 2 písm. a-d nebo čl. 3 

odst. 3 vyhlašuje volby do KR Grémium. Volby jsou vyhlášeny bez zbytečného odkladu, 
zpravidla na nejbližším zasedání Grémia poté, kdy nastane skutečnost dle čl. 3 odst. 2 
písm. a-d nebo čl. 3 odst. 3. 

6. Doplňovací volby je KR povinna vyhlásit nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy nastane 
skutečnost dle čl. 6 odst. 6. V případě, že KR není usnášeníschopná, volby nevyhlašuje, 
ale předseda této KR, příp. jiný její člen je povinen nutnost jejich konání oznámit Grémiu 
na jeho nejbliž následujícím zasedání. Dozví-li se Grémium o nutnosti vyhlášení 
doplňovacích voleb, vyhlásí je, i když nebyla povinnost dle předchozí věty splněna. 

7. Současně s vyhlášením voleb vyhlašovatel určí a zveřejní všechny náležitosti dle čl. 9 
odst. 3. 



Čl. 8 
Průběh a výsledky voleb 

1. Volby do KR se konají tajným a rovným hlasováním, způsobem předepsaným příslušnou 
volební komisí.  

2. Právo volit má každý student univerzity, příp. jiné vysoké školy, ubytovaný v příslušné 
koleji.  

3. Právo být volen do KR má ten, kdo splňuje podmínky dle čl. 4 odst. 1 a odevzdá alespoň 
tři dny před konáním voleb podepsanou písemnou přihlášku, nestanoví-li vyhlašovatel 
termín pozdější. 

4. Kandidátní listina a předepsaný způsob hlasování dle odst. 1 musí být zveřejněny 
nejpozději 24 hodin před zahájením voleb. 

5. Každý volič může dát svůj hlas nejvýše takovému počtu kandidátů, jaký je stanovený 
počet členů KR. 

6. Výsledné pořadí kandidátů ve volbách je stanoveno dle počtu získaných hlasů sestupně. 
7. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los. Losování provádí volební komise. 

Kandidáti, o jejichž pořadí bude losem rozhodováno, mají právo být u tohoto losování 
přítomni. 

8. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost Grémiu, a to ve 
lhůtě 7 dnů od zveřejnění výsledků voleb. Po uplynutí této lhůty se Grémium bez 
zbytečného odkladu k podaným stížnostem vyjádří a  postoupí je Radě. Rada rozhodne o 
platnosti voleb ve lhůtě 30  dnů od obdržení stížností dle předchozí věty. Shledá-li Rada 
volby neplatnými, má se zato, že nastal případ dle první věty čl. 3 odst. 3. 

Čl. 9 
Organizace voleb 

1. Organizaci voleb zabezpečuje vyhlašovatel. 
2. Volby se konají ve dvou po sobě následujících pracovních dnech; nesmějí se konat v 

pátek, ve zkouškovém období a o prázdninách. Každý z těchto dnů musí být umožněno 
hlasování nejméně čtyři hodiny v čase mezi 8.00 a 22.00. 

3. Vyhlašovatel určí usnesením: 
a. přesný termín konání voleb, 
b. složení volební komise,  
c. náležitosti přihlášky, 
d. počet členů volené KR 
e. a všechny další potřebné organizační podrobnosti voleb. 

Čl. 10 
Volební komise 

1. Volební komise je nejméně tříčlenná. 
2. Je-li vyhlašovatelem KR, zvolí členy volební komise z nekandidujících studentů 

univerzity, případně jiné vysoké školy, ubytovaných v dané koleji. 
3. Je-li vyhlašovatelem Grémium, zvolí členy volební komise z nekandidujících studentů 

univerzity, případně jiné vysoké školy, ubytovaných v libovolné koleji univerzity. 
4. Členové volební komise si ze svého středu tajným hlasováním zvolí předsedu. 
5. Kandidát do KR má právo požádat předsedu volební komise, aby do volební komise 

jmenoval jednu osobu dle volby tohoto kandidáta. Tato osoba má poradní hlas a musí být 
nekandidujícím studentem univerzity, případně jiné vysoké školy, ubytovaným v dané 
koleji. Předseda volební komise tuto osobu do volební komise jmenuje, splňuje-li 
podmínky dle věty první a druhé. 

6. Po skončení voleb a marném uplynutí lhůty pro podání stížnosti dle čl. 8 odst. 8 svolá 
předseda volební komise ustavující zasedání KR. Pokud předseda volební komise 
ustavující zasedání nesvolá do 14 dní ode dne, kdy byly splněny předpoklady pro jeho 
svolání, svolá zasedání libovolný člen KR. 

7. Volební komise končí svou činnost dnem ustavujícího zasedání nové KR. 



Čl. 11 
Volební protokol 

1. Výsledky voleb se zaznamenávají ve volebním protokolu. 
2. Volební protokol podepisují všichni členové volební komise. Pokud člen Volební komise 

odmítne volební protokol podepsat, musí do něj uvést důvody, které ho k tomu vedly. 
3. Volební protokol musí obsahovat 

a. datum konání voleb, 
b. počet oprávněných voličů, 
c. počet odevzdaných hlasů, 
d. počet odevzdaných neplatných hlasů, 
e. pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu obdržených hlasů (přičemž nově 

zvolení členové KR musí být vyznačeni), 
f. počet hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi, 
g. datum podpisu volebního protokolu a 
h. poučení o možnosti podání stížnosti dle čl. 8 odst. 8. 

4. Volební protokol zveřejní předseda volební komise bez zbytečného odkladu po ukončení 
voleb na vývěsní desce koleje. 

5. Kopii volebního protokolu předá volební komise vedoucímu příslušné koleje či 
správního celku nejpozději do konání ustavujícího zasedání KR. 

6. Předseda KR předá předsedovi Grémia kopii volebního protokolu a evidenční list KR na 
nejbližším zasedání Grémia ode dne konání ustavujícího zasedání KR. 

ČÁST TŘETÍ  
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 12 

1. Výklad tohoto řádu podává Rada. 
2. Volby do všech kolejních rad musí být vyhlášeny nejpozději do 1. prosince 2010. 
3. Tento volební řád byl schválen Radou dne 8. dubna 2010. Tímto nabývá platnosti a 

účinnosti. 
 

 

Bc. Jan Šimek  
předseda Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze 

 


