
Zápis z 10. zasedání Rady Kolejí a menz 
12.05.2010 

Přítomni: členové: Richard Chudoba, Jakub Jeřábek (od 16:35 do 19:30), Jakub 
Velkoborský, Lucie Králová, Jan Šimek, Pavel Vojáček, Oldřich Řeháček (od 16:16); 
hosté: Ing. Mojmír Bém (ředitel KaM UK), Ing. Martin Prajer, PhD., Ing. Jaromír Fix 

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Dodatek k zásadám ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze 

v akademickém roce 2010/2011 
4. Zásady pro poskytování stravovacích služeb  
5. Smlouva o pronájmu nebytových prostor fy. Netprosys s.r.o. 
6. Doplnění informací ke kalkulacím cen a k rozpočtu KaM na rok 2010 
7. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 
8. 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: 5-0-0 

3. Dodatek k zásadám ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze 
v akademickém roce 2010/2011 

a. Předložený dodatek obsahuje změny dříve schválených zásad 
ubytování. Změny se týkají posunu některých termínů (na pozdější 
datum) a doplnění několika slov tak, aby se zamezilo možnému 
dvojímu výkladu ustanovení o prodlužování smlouvy dle čl.4 zásad. 

b. Usnesení: „Rada Kolejí a menz schválila dodatek k zásadám ubytování 
v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2010/2011 
v navrženém znění a doporučuje řediteli KaM vydání úplného znění 
zásad ubytování v nejbližším možném termínu.“ - hlasování: 5-0-0 

4. Zásady pro poskytování stravovacích služeb 
a. Rada projednala návrh zásad pro poskytování stravovacích služeb a 

uplatnila k němu připomínky které byly ze strany KaM ve většině 
akceptována.  

5. Smlouva o pronájmu nebytových prostor fy. Netprosys s.r.o. 
a. Rada projednala návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor fy. 

Netprosys s.r.o. 
b. Usnesení: „Rada Kolejí a menz projednala předloženou smlouvu 

k pronájmu nebytových prostor a doporučuje řediteli KaM její 
uzavření.“ - hlasování: 7-0-0 

6. Doplnění informací ke kalkulacím cen a k rozpočtu KaM na rok 2010 
a. Byly prezentovány jednotlivé koleje ve správě KaM. Ke každé koleji 

vyslechla rada provozně technickou charakteristiku. Prezentované 
materiály budou zaslány radě prostřednictvím její konference. 



b. Byly prezentovány postupy tvorby rozpočtu na KaM 
i. Rozpočty připravují jednotlivá střediska KaM, tyto jsou 

kontrotlovány správami a následně vedením KaM 
ii. Jednotlivá střediska jsou centrálně limitována v nákladových 

položkách 
c. Proběhla diskuze nad prezentovanými materiály 

i. Diskutovány jednotlivé nákladové položky pro získání lepší 
představy o vnitřním způsobu výpočtu nákladů.  

ii. V současném systému jsou zaměstnanci motivováni negativně 
rozpočtovým stropem. Rada doporučila vedení KaM zvážit 
možnosti pozitivní motivace řídících zaměstnanců a jejich 
prostřednictvím též jim podřízených pracovníků nižší úrovně. 

iii. Rada doporučila vedení KaM zvážit zavedení centrálního 
nákupu či rámcových smluv na dodávky spotřebního materiálu. 

iv. Rada doporučila vedení KaM zvážit zavedení centrálního 
nákupu surovin používaných pro přípravu pokrmů v menzách. 

7. Výroční zpráva o hospodaření KaM za rok 2009 
a. Rada projednala výroční zprávu o hospodaření KaM. Otázky byly 

vedením KaM zodpovězeny. 
b. Usnesení: „Rada Kolejí a menz schvaluje předloženou výroční zprávu 

o hospodaření KaM za rok 2009“ - hlasování: 6-0-0 
8. Různé 

a. Příští zasedání Rady KaM 09.06.2010 od 16:00 
i. Předběžný program zasedání 

1. Zásady stravování 
2. Analýza stavu menzy Sport a výdejna Jinonice  
3. VŠ umělecký soubor a problematika dlouhodobého 

pronájmu prostor v koleji AZP. 
4. Možnosti zavedení kamerových systémů v rámci KaM a 

jejich uchovávání v souvislosti s příslušnými zákony. 
 

Zapsal: Jan Šimek 


