
Zápis z 11. zasedání Rady Kolejí a menz 
09.06.2010 

Přítomni: členové: Richard Chudoba, Jakub Jeřábek (od 18:00), Lucie Králová, Jan 
Šimek, Pavel Vojáček; hosté: Ing. Mojmír Bém (ředitel KaM UK), Ing. Martin Prajer, 
PhD. 

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Zásady pro poskytování stravovacích služeb 
4. Možnosti zavedení kamerových systému ostrahy budov KaM 
5. Problematika pronájmu nebytových prostor Vysokoškolskému uměleckému 

souboru 
6. Analýza stavu menzy Sport a výdejny Jinonice 
7. 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 pro poskytování stravovacích služeb 
a. Usnesení: „Rada Koleji a Menz schvaluje Návrh zásad pro 

poskytování stravovacích služeb v předloženém znění.“ Hlasování: 4-
0-0 

4. Možnosti zavedení kamerových systému ostrahy budov KaM 
a. Ředitel představil zaslané materiály. 
b. KaM byly vyřazeny z celouniverzitního systému řízení přístupu do 

budov. KaM v současné době chtějí využít celouniverzitního systému. 
i. Provozní doba systému se bude lišit dle různých lokalit. 

ii. Zaznamenání vstupu a výstupu osob. 
c. Vhodné doplnit o kamerový systém se záznamem. 

i. Nutná registrace u ÚOOÚ. Registraci musí provést UK. 
ii. Celodenní provoz. 

iii. Zadání dle jednotlivých kolejí 
1. Místa která budou pod kontrolou 
2. Provozní doba vstupového systému 
3. Autentizace/Identifikace 
4. Délka uchování údajů (pokud budou uchovávány) 

d. Zajištění komunikace nočního vrátného (při pochůzce) se vstupním 
prostorem. 

e. Usnesení: „Rada KaM po diskuzi doporučuje v případě instalace 
kamerových systémů v objektech KaM implementovat systémy s 
dostatečnou rozlišovací kvalitou a možností záznamu snímaných 
prostor. Rada KaM doporučuje vedení KaM zahájit jednání s RUK ve 
věci zajištění příslušných povolení a registrací u ÚOOÚ.“ Hlasování: 



4-0-0 
5. Problematika pronájmu nebytových prostor Vysokoškolskému uměleckému 

souboru 
a. Rada projednala a diskutovala podkladové materiály dodané ředitelem. 
b. Usnesení: „Rada kolejí a menz souhlasí s návrhem vedení KaM na 

zřízení odborné komise která celou záležitost  posoudí. Závěry 
z šetření této komise stejně jako její doporučení budou zaslány Radě 
KaM. Zástupcem rady v této komisi byl jmenován: Jan Šimek.“ 
Hlasování: 4-0-0 

6. Analýza stavu menzy Sport a výdejny Jinonice 
a. Rada KaM projednala předložené materiály.  
b. Jinonice: 

i. Usnesení: „Rada konstatuje, že současné hospodářské výsledky 
zjištěné na výdejně Jinonice neodpovídají udržitelnému stavu. 
Rada KaM doporučuje upravit ceny prodávaného sortimentu 
tak, aby odrážely situaci v daném středisku. Rada KaM dále 
doporučuje vstoupit do jednání se správou areálu Jinonice o 
snížení či odpuštění účtovaných provozních nákladů. 
V případě, že ani po těchto opatřeních nebude dosaženo 
uspokojivých ekonomických výsledků, navrhuje Rada KaM 
ukončení provozu výdejny Jinonice se zvážením využití 
technologií ve správě KaM v jiných střediscích.“ Hlasování: 5-
0-0 

c. Sport: 
i. Projednala materiály. KaM se pokusí omezit náklady a snížit 

ztrátu. Rada projedná situaci v menze Sport na zasedání 
v měsíci září nebo říjnu. 

7. Různé 
a. Příští zasedání Rady KaM 28.06.2010 od 16:00 

i. Předběžný program zasedání 
1. Žádosti o koleje na příští rok 

 
 

Zapsal: Jan Šimek 


