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Zápis z 59. zasedání Rady Kolejí a menz  

Univerzity Karlovy v Praze 

 16. 12. 2015  

Zasedání Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze se uskutečnilo 16. prosince 2015 od 16:30 

v prostorech Studentského klubu v Celetné ulici. 

Přítomní členové RKaM:  Jan Šimek (předseda), Jan Švadlenka (místopředseda), Miroslav Maka-

jev, Petr Šimůnek (odešel dříve), Jakub Jeřábek (přišel později) 

Omluvení členové RKaM: Alice Tejkalová, Jakub Velkoborský 

Hosté:  Jiří Macoun (ředitel KaM UK), Miroslava Hurdová (vedoucí Útvaru 
ubytovacích služeb KaM UK), Marek Lukáš (vedoucí Útvaru stravova-
cích služeb KaM UK), Jaromír Fix (vedoucí Ekonomického útvaru 
KaM UK) 

Program:  

1) Schválení programu 

2) Volná diskuze 

3) Zavádění wi-fi v kolejích 

4) Různé 

Průběh zasedání:  

1) Schválení programu: 

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 

2) Volná diskuze: 

Tento bod byl hlavním bodem programu zasedání Rady KaM UK a měl posloužit k bilanci, ne-
boť šesti ze sedmi dosavadních členů Rady končilo funkční období a většina z nich už v Radě 

nepokračovala, včetně prvního a doposud jediného předsedy Rady KaM UK J. Šimka. 

J. Šimek ve svém úvodním projevu přítomným nejprve poděkoval za to, že přišli. Po tolika le-
tech společného působení bylo vhodné sejít se a rozloučit se. Svěřil se též, že je mu líto, že už 
musí skončit, ale jedná se o přirozený vývoj, ukončení jedné fáze života. Přítomným členům 
Rady KaM UK i zástupcům ředitelství KaM UK proto poděkoval za spolupráci a popřál všem 
spoustu úspěchů v dalším působení. On sám při vzniku Rady KaM UK ani netušil, že ve funkci 
vydrží tak dlouho. Zřízení Rady považuje za velice prospěšné, neboť vznikl orgán umožňující 
flexibilní a efektivní řízení KaM UK. Předtím obdobnou funkci vykonávala Sociální komise Aka-
demického senátu UK, ale u ní bylo problematické, že se její složení často měnilo a ubytovací 
předpisy připravoval i schvaloval Akademický senát UK, což znamenalo složité projednávací ří-
zení (nejprve připomínky v komisích, poté vyjádření ředitelství KaM UK, další projednávání 
v komisích a teprve na konci procesu schvalování v Akademickém senátu; naproti tomu nyní 
předpisy připravuje ředitelství KaM UK a jejich schvalování většinou probíhá v Radě). Rada 
KaM UK postupně dokázala, že svůj důležitý význam má, ačkoli vůči jejímu zřízení projevovalo 
odpor i ředitelství KaM UK. Za chybu považuje J. Šimek to, že nedošlo k transformaci KaM UK 
na akciovou společnost. Pokud má podobná servisní organizace fungovat efektivně, měla by být 
oddělena od univerzity a měla by mít možnost vlastního hospodaření, tvorby kapitálu, vytvá-
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ření rezerv, apod. Její dozorčí rada by navíc měla zodpovědnost, zatímco Rada KaM UK za své 
rozhodování v podstatě zodpovědná není. Nyní tedy dosti záleží na tom, jak je celý systém na-
staven a zda si členové Rady KaM UK uvědomují její funkci. Pokud by např. v Radě KaM UK pře-
vládli členové usilující o co nejnižší kolejné bez ohledu na to, zda je to ekonomicky možné, 

značně by to činnost KaM UK zkomplikovalo. 

Na dotaz P. Šimůnka, proč vlastně k transformaci KaM UK na akciovou společnost nedošlo, vy-
světlil J. Šimek, že byla k jejich transformaci vytvořena pracovní skupina, jejímiž členy byli zá-
stupci rektorátu, Akademického senátu UK, Grémia kolejních rad i KaM UK. V průběhu jejího 
jednání nakonec vznikly tři varianty dalšího vývoje KaM UK: transformace na akciovou společ-
nost, změna v zájmové sdružení právnických osob (z. s. p. o.), nebo ponechat stávající stav. Pů-
vodně diskutovaná varianta přetvoření KaM UK v obecně prospěšnou společnost byla zavržena, 
neboť by bylo velmi obtížné vypořádání majetku v případě její likvidace, jestliže by neuspěla. 
Akademický senát se nakonec v roce 2008 přiklonil k transformaci v z. s. p. o., a protože v tomto 
sdružení musejí být členy aspoň dvě právnické osoby, byla vytvořena Studentská unie UK. Ta-
kovouto transformaci KaM UK však odmítla správní rada univerzity. V té době totiž začínala 
světová finanční krize a vedení univerzity se obávalo, že se zřízení dceřiné společnosti nemusí 
vyplatit. Z téhož důvodu byla již při projednávání v Akademickém senátu UK zamítnuta vari-
anta přeměny KaM UK v akciovou společnost. Pro univerzitu bylo problematické, že by do ní 
musela vložit část svého majetku. Některé budovy kolejí navíc získala na počátku 90. let 

20. století v rámci zvláštního zákona, a nemůže je tedy převádět na jiné společnosti. 

Následně promluvil též ředitel KaM UK. J. Macoun poděkoval předsedovi i Radě KaM UK 
za spolupráci, která podle jeho mínění probíhala velice kvalitně, což bylo jistě zásluhou 
i předsedy Rady. Vyslovil také přání, že se tuto dobrou spolupráci podaří přenést do nové Rady, 
jejímiž členy zůstanou P. Šimůnek a J. Švadlenka. Kromě nich zná i další tři nové členy Rady 
a považuje je za vstřícné i věcné. Dále se J. Macoun vyjádřil k možné transformaci KaM UK. 
V rámci porad ředitelů kolejí různých vysokých škol bývá často konstatováno, že v České re-
publice pravděpodobně neexistují dvě vysoké školy, které by měly systém správy kolejí nasta-
ven zcela shodně. V menších školách řídí koleje přímo rektorát, ve větších zpravidla existuje 
mezičlánek, který má různé jméno (rada, správní rada, představenstvo), ale jeho podstata je 
obdobná. Za současného nastavení Rada KaM UK nenese žádnou zodpovědnost, ale asi by bylo 
složité zařídit, aby Rada za svá rozhodnutí zodpovědná byla. KaM UK by se musely přeměnit 
v jinou formu organizace, ale každá z těchto forem má své výhody i nevýhody. 

V další diskuzi za spolupráci v Radě KaM UK poděkovali i P. Šimůnek a J. Švadlenka. Ten navíc 
vyjádřil svůj názor, že se J. Šimkovi podařilo Radu vybudovat jako respektovanou instituci, kte-
rou ředitelství KaM UK považuje za partnera. Nová Rada KaM UK tedy bude mít na co navazo-

vat. 

Neformální diskuze pokračovala i poté, ale již z ní nebylo téměř co zaznamenávat. Některé zále-

žitosti z této diskuze jsou uvedeny v bodě „Různé“ (pozn. zapisovatele). 

3) Připojení wi-fi v kolejích: 

M. Hurdová sdělila, že zakázku připravuje Ústav výpočetní techniky UK. Nyní již proběhlo výbě-
rové řízení, dokumentace byla předána rektorátu univerzity a poté bude rozhodnuto, jak bude 
postupováno dále. Harmonogram instalace bezdrátového připojení k internetu v jednotlivých 
kolejích tedy bude teprve připraven. 
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4) Různé: 

a) J. Macoun oznámil, že již bylo vyhlášeno výběrové řízení k novému elektronickému ubytova-

címu systému. 

b) Na dotaz J. Šimka, jak probíhá další zabezpečování kolejí, sdělil J. Macoun, že byly nakonec 
osloveny jednotlivé kolejní rady, a každá si tedy mohla říci, jaké zabezpečení své koleje po-
žaduje. Některé považovaly za dostatečné již současné zabezpečení, jiné chtěly i další prvky. 
Největší problémy s pořádkem a bezpečností jsou nyní na Jižním Městě. Důvodem je prav-
děpodobně velká anonymita rozsáhlého areálu kolejí a také to, že se jedná o koleje tří vyso-
kých škol. Incidenty jsou poměrně časté a velmi často je též nakonec přivolána hlídka Poli-
cie ČR. Vchody do kolejí UK jsou zabezpečeny turnikety a kamerami směřujícími dovnitř, 
nyní bude v kolejní radě projednáno, zda také instalovat venkovní kamery. 

c) M. Makajeva zajímalo, zda KaM UK dostávají také dotazy na základě zákona o svobodném 
přístupu k informacím. J. Macoun odpověděl, že to kupodivu není příliš časté, stalo se to 

v posledních letech pouze několikrát. 

d) J. Šimek se zeptal, jaké jsou úkoly KaM UK v roce 2016. J. Macoun popsal, že se jedná o insta-
laci wi-fi v kolejích, přípravu nového elektronického ubytovacího systému a dále o zajištění 
potřebných investic. V rámci zavedení nového elektronického ubytovacího systému také 
bude třeba aktualizovat ubytovací předpisy. V KaM UK také bude probíhat postupná opti-

malizace jejich činnosti (např. úklidu, provozu menz, apod.).  

Zapsal: J. Švadlenka 


