
Rada Kolejí a menz Univerzity Karlovy 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

67. zasedání 

Datum a čas konání: 12. října 2016, 17.00 hodin 

Místo konání: Kavárna U Rotlevů (Kamzíkova 4, Praha 1) 

Přítomní členové: David Emler (předseda), Vít Jurásek, Jan Blahoslav Lášek, Petr 

Šimůnek 

Nepřítomní členové: Jan Švadlenka, Michal Zima 

Hosté: Jaromír Fix (vedoucí Ekonomického útvaru), Miroslava Hurdová 

(vedoucí Útvaru ubytovacích služeb), Marek Lukáš (vedoucí Útvaru 

stravovacích služeb), Jiří Macoun (ředitel Kolejí a menz) 

Program zasedání: 1. Návrh na změnu opatření ředitele č. 5/2010 

2. Různé 

Zapisovatel: Vít Jurásek 

Průběh zasedání: 

D. Emler předložil návrh programu zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen tichým 

souhlasem. 

Než bylo přistoupeno k prvnímu bodu programu, D. Emler se ujal slova a pozitivně zhodnotil 

průběh kuchařské soutěže, kterou v prostorách menzy Troja předešlého dne zorganizovaly 

Koleje a menzy (dále jen „KaM“), a jíž se zúčastnil jako člen poroty. 

Dále D. Emler přítomné znovu informoval, že z Rady KaM byl rektorem univerzity odvolán 

Jan Kukla. 

1. Návrh na změnu opatření ředitele č. 5/2010 

J. Macoun úvodem vysvětlil účel a obsah navrhované změny opatření ředitele. Tato změna 

nijak nezasahuje do vzorců pro výpočet ceny stravování v menzách. Účelem změny je 

umožnit oddělení polévky od menu a stanovit její cenu. 

Podle J. Macouna mají KaM též snahu nově nabídnout strávníkům hustou tzv. svačinovou 

polévku podávanou případně s pečivem. Cena takové polévky bude vypočítána dle stejného 

vzorce jako u běžných hlavních jídel. 

Dále J. Macoun uvedl, že polévka dnešní kvality bude prodávána za jednotnou cenu 8 Kč bez 

DPH. Pokud by její cena byla vypočítána podle vzorce, rovnala by se přibližně 5 až 7 Kč. 

Cena 8 Kč může být dále navýšena o míru inflace za předcházející rok. 

Druhým důsledkem navrhované změny, jak sdělil J. Macoun, bude zrušení dosavadního 

odstavce 2, garantujícího cenově dostupné menu pro studenty. J. Macoun se domnívá, že toto 

ustanovení je nadbytečné, neboť cena v něm uvedená již není reálná. Cílem KaM je mít co 

možná největší obraty z hlediska počtu vydaných porcí, čehož zřejmě nedosáhnou 

zvyšováním cen. Vzorec pro výpočet ceny stravování navíc neumožňuje umělé navyšování 

ceny. Pokud by však Rada KaM v budoucnu usoudila, že ustanovení nadbytečné není, může 

vzhledem k velké četnosti svých zasedání snadno zasáhnout. 



V. Jurásek vznesl dotaz ohledně odstavce 1 písm. g) první věty: „Polévka je součástí menu“. 

J. Macoun vysvětlil, že ponecháním této věty v opatření chce vyřešit přechodné období, než 

bude změna po příslušných úpravách stravovacího systému uvedena do praxe. V. Jurásek 

k tomu doplnil, že tato věta brání tomu, aby bylo v budoucnu možné si koupit pouze hlavní 

jídlo bez polévky. J. Macoun potvrdil, že i samostatný prodej hlavních jídel je záměrem pro 

navrhovanou změnu. V. Jurásek navrhnul nahradit slovo „je“ v tomto ustanovení slovy „může 

být“. J. Macoun s touto změnou vyslovil souhlas. 

P. Šimůnek navrhnul v ustanovení odst. 1 písm. h) vynechat slovo „hlavního“ tak, aby čaj 

nebo pitná voda byly bezplatně poskytnuty i k samostatně odebírané polévce. I s touto 

změnou J. Macoun souhlasil. 

Nakonec D. Emler upozornil na starý název univerzity uvedený v názvu opatření ředitele. 

D. Emler předložil návrh usnesení: 

Usnesení: Rada Kolejí a menz schvaluje návrh na změnu opatření ředitele č. 5/2010, 

Stanovení postupu kalkulace cen v menzách KaM Univerzity Karlovy v Praze, ve znění 

navržených změn. 

Veřejné hlasování (pro / proti / zdržel se): 4/0/0 SCHVÁLENO 

2. Různé 

Na dotaz D. Emlera, kdy bude přistoupeno k rozpravě o otázce bezpečnosti na kolejích, 

J. Macoun odpověděl, že na příštím zasedání Rady KaM, a přislíbil pro Radu KaM do té doby 

připravit podkladový text. 

J. Macoun popsal průběh druhého ročníku kuchařské soutěže konaného předešlého dne. 

Kromě týmu KaM a týmů menz Arnošta z Pardubic, Na Kotli (Hradec Králové) a Právnická 

se soutěže zúčastnily též týmy Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

Studentenwerk Drážďany a Technické univerzity v Košicích. O umístění na stupních vítězů se 

soutěžilo ve třech kategoriích. V kategorii Kapří filet zvítězil tým KaM. Ve dvou kategoriích 

Salát jako hlavní jídlo s kuskusem jako povinnou surovinou a Dezert se zakysaným mléčným 

výrobkem jako povinnou surovinou zvítězil Studentenwerk Drážďany. Celkovým vítězem se 

stal také Studentenwerk Drážďany a Cenu rektora získala Technická univerzita v Košicích. 

V divácké soutěži, kde měly týmy připravit jakýkoliv pokrm z bramborového těsta, zvítězil 

tým KaM. Podle J. Macouna jsou v menze Troja nejlepší podmínky pro konání soutěže, a 

proto ji tam KaM plánují organizovat pravidelně. Příštího ročníku by se mohli zúčastnit také 

zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, Slezské univerzity v Opavě a zástupci z Polska 

a Maďarska. 

Dále J. Macoun sdělil, že vítěz výběrového řízení na nový ubytovací systém by měl být v 

nejbližších dnech vyzván k uzavření smlouvy. Poté bude následovat proces implementace. Na 

doplňující dotaz D. Emlera, kdy se předpokládá zprovoznění systému, J. Macoun odpověděl, 

že nejlépe do nástupů na ubytování v akademickém roce 2017/2018. 

V. Jurásek se dotázal vedení KaM na údajné překročení kapacity kolejí provedením rezervací 

ze strany KaM na větší počet lůžek, než je kapacita kolejí. J. Macoun popřel, že by k takové 

situaci došlo, a vysvětlil, že by to ani neumožnil ubytovací systém. M. Hurdová k tomu 

doplnila, že sice došlo k problémům na koleji Hvězda, ty však byly způsobeny ubytovanými, 

kteří se včas nepřestěhovali na nový pokoj, a to pouze u jednolůžkových pokojů. Podle M. 

Hurdové ale byli ubytováni všichni žadatelé. 

Dále V. Jurásek požádal o aktuální informace k dříve diskutovanému záměru transformace 

kolejních rad. J. Macoun uvedl, že vedení univerzity záměr plošné transformace neschválilo, 



neboť se obává vzniku možných závazků pro univerzitu. Transformace však podle J. 

Macouna proběhne formou pilotního projektu na vybraných kolejích, čímž přispěje k odhalení 

případných rizik. 

Jako předseda Kolejní rady Kajetánka požádal V. Jurásek vedení KaM v návaznosti na 

usnesení Kolejní rady Kajetánka č. 13/2016 o zprovoznění čipového zabezpečení vstupů do 

koleje a posilovny nejpozději do konce roku 2016. J. Macoun to slíbil provést. 

Nakonec V. Jurásek znovu požádal M. Lukáše, aby byl v menzách k jídlům z luštěnin 

podáván chléb. J. Macoun tento návrh podpořil. 

Termín příštího řádného zasedání 

Na termínu příštího řádného zasedání se Rada KaM usnesla již na svém 66. zasedání. 

Příští řádné zasedání se bude konat ve středu 9. listopadu 2016 od 17.00 hodin v Kavárně 

U Rotlevů (Kamzíkova 4, Praha 1), nedohodnou-li se členové Rady KaM na jiném místě 

konání. 
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