
Zápis z 31. zasedání Rady Kolejí a menz 
12.09.2012 

Přítomni: členové: Jakub Velkoborský, Richard Chudoba, Pavel Vojáček, Jan Šimek, 
Jakub Jeřábek; hosté: Ing. Jiří Macoun, Ing. Martin Prajer, Ph.D.  

Program: 

1. Schválení programu  
2. Schválení zápisu  
3. Informace o podávání žádostí o koleje a o aktuální obsazenosti kolejí ve 

správě KaM UK 
4. Stanovení harmonogramu jednání o úpravě dokumentů „Zásady ubytování v 

kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2013/2014“, 
„Smlouva o ubytování“ a způsobu prodeje lůžek v HČ, včetně definování 
společných cílů a směrů dalšího vývoje v jednotlivých tematických okruzích 

5. Různé 
a. Příští zasedání Rady KaM 

Průběh jednání: 

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

2. Informace o podávání žádostí o koleje a o aktuální obsazenosti kolejí ve 
správě KaM UK 

a. Rada KaM byla seznámena s výsledky podávání žádostí o koleje. O 
prodloužení smlouvy požádalo v rámci tzv. 1. kola 3637 ubytovaných. 
V rámci systému REHOS (2. kolo) bylo přiděleno 5650 lůžek, z toho 
cca 600 lůžek bylo přiděleno formou náhradního ubytování (žadatel 
neuspěl s žádnou svou žádostí). 2700 lůžek bylo nabídnuto do 3. kola 
k volnému prodeji na ubytovacích kancelářích. 

b. V systému REHOS bylo registrováno cca 7100 studentů, 6500 podalo 
žádost a 750 studentů neuhradilo zálohu. 

c. Zhruba 50% žadatelů žádá o ubytování přímo (prodloužením smlouvy, 
nebo v ubytovací kanceláři v rámci 3. kola) 

d. V rámci prvního dne podávání žádostí ve 3. kole bylo kladně vyřízeno 
1420 žádostí. V rámci zahájení 3. kola byly posíleny ubytovací 
kanceláře na kolejích, na kterých se očekával zvýšený zájem žadatelů o 
ubytování. Do 11:30 byla obsloužena většina žadatelů v 3. kole. 

e. V letošním roce ubytují KaM 790 studentů programu Erasmus na 
kolejích Hostivař, Hvězda a Větrník. 

f. Přestěhování z letního ubytování probíhá od 1.9. Nástupy na koleje od 
17.9. Zaplacené zálohy žadatelů, kteří se neubytují budou vráceny 
k 31.10.2012. 

3. Stanovení harmonogramu jednání o úpravě dokumentů „Zásady ubytování v 
kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2013/2014“, 
„Smlouva o ubytování“ a způsobu prodeje lůžek v HČ, včetně definování 
společných cílů a směrů dalšího vývoje v jednotlivých tematických okruzích. 

a. Ředitel KaM navrhl ustanovení řešitelské komise a stanovení 
termínového kalendáře. Záměrem KaM je inovovat výše uvedené 



dokumenty, definovat dlouhodobou koncepci ubytovacích služeb, 
podmínky pro poskytování těchto služeb a aktualizovat smlouvu o 
ubytování, aby odpovídala nastaveným trendům. 

b. Komise by se dále měla zabývat způsoby prodeje lůžek, definicí 
kapacit, které budou nabízeny, a stanovením doby, na kterou bude 
možné uzavírat smlouvy o ubytování. 

c. Ředitel KaM předpokládá finální výstup z této komise do konce ledna 
příštího roku tak, aby bylo možno její závěry implementovat 
v příslušných vnitřních předpisech. O práci komise bude Rada KaM 
průběžně informována. 

d. Řešitelská komise bude mít čtyři členy. Dva navrhne vedení KaM a 
dva Rada KaM. 

e. Dle názoru rady je vytvoření takové komise vhodným odrazovým 
můstkem pro částečné profilování důležitých oblastí dlouhodobého 
záměru KaM. 

4. Různé 
a. Do konce kalendářního roku navrhuje ředitel KaM následující 

tématické okruhy pro jednání Rady KaM. 
i. Marketingová strategie KaM a webová prezentace KaM 

ii. Nastavení podmínek k výběrovým řízením 
iii. Koncepce a nastavení standardních činností (údržba, helpdesk, 

hlášení závad, organizace údržby) 
iv. Systémové řešení a návrh způsobu komunikace v případě 

prováděných oprav. 
v. Vytvoření dlouhodobé vize pro jednotlivé budovy ve správě 

KaM. 
vi. Problematika tzv. Letní školy pořádané FFUK. 

b. Příští zasedání Rady KaM 20.09.2012  od 16:30 
i. Volba členů řešitelské komise 

Zapsal: Jan Šimek 


