
Zápis ze zasedání Grémia předsedů kolejních rad ze dne 22.11.2007 
 

Zasedání GPKR se konalo 22.11.2007 od 16:30 v prostorách zasedací místnosti 
ředitelství KaM UK Voršilská 1. Zasedání řidil: Bc. Jan Šimek (předseda GPKR). 
 
Přítomni: Králová (Jednota), Goga (Hvězda), Šimek (17. listopadu), Kuda (Otava) 
Řeháček (Sociální komise AS UK) 
 
Hosté: Ing. Prajer (KaM) 
 
Program: 

1. Schválení programu 
2. Schválení zápisu 
3. Zvýšení cen obědů a doplňkového sortimentu (baget) v menzách a výdejnách 

KaM 
4. Koncepční materiál k bezlimitnímu stravování v menzách KaM 
5. Průběh internetizace na koleji Hvězda (návrh KR Hvězda) 
6. Nedodržování OR 3/2007 stran zaměstnanců KaM a pracovníků externí firmy 

provádějící internetizaci na koleji Hvězda (návrh KR Hvězda) 
7. Podání vysvětlení předsedkyně KR Jednota ke stávajícímu stavu v KR Jednota 
8. Různé 
 

Jednání: 
1. Schválení programu          program schválen    5-0-0 
2. Schválení zápisu               zápis schválen    5-0-0  
3. Zvýšení cen obědů a doplňkového sortimentu (baget) v menzách a výdejnách 

KaM 
a. Ing. Prajer představil návrh na zvýšení cen v menzách – obědy, bagety. 

Navýšení je navrženo kvůli udržení kvality stravy v menzách. Byl 
vznesen dotaz na počet firem, které dodávají bagety KaM a jejich 
požadavky pro uskutečnění dodávky – zda je možno zlepšit kvalitu 
výběrem jihého dodavatele - Ing. Prajer dotaz zodpoví písemně. Počet 
baget (a jejich dostupnost večer) na vrátnicích řeší vedoucí koleje. 

b. GPKR vzalo na vědomí návrh na zvýšení cen v menzách bez námitek. 
4-0-1 

4. Koncepční materiál k bezlimitnímu stravování v menzách KaM 
a. Ing. Prajer představil koncepci bezlimitního stravování. Systém bude 

v plném provozu v březnu 2008. Měl by nabídnout možnost 
restauračního stravování. Studenti si budou moci sami sestavit menu a 
k placení budou používány studentské průkazy. Systém umožní KaM 
pružněji reagovat na vstupní podmínky okolí.  

b. Byl vznesen dotaz na legislativní opatření zavedení bezlimitního 
systému – bude návaznost na změnu Řádu menzy UK? Bude připraven 
nový interní předpis UK popisující bezlimitní systém? Otázka bude 
zodpovězena na zasedání Sociální komise AS UK. 

c. Byl vznesen dotaz, zda a jak bude provedena informační kampaň pro 
studenty. Studenti budou informováni primárně v menzách. 

d. Byl vznesen dotaz, zda bude systém podobný jako na ČVUT. 
Z hlediska (bez)objednávkového systému je to srovnatelné, kvalitou 



lepší, zdravější. Přejde se na paralelní výdej stravy. Ing. Prajer prosí o 
schovívavost při zavádění nového systému. 

e. Dotaz na kapacitu pro jednotlivé typy jídel při objednávkovém 
systému – podle kapacity menzy bude existovat limit. 

f. Byla diskutována otázka burzy obědů – studenti si budou moci 
obchodovat přes internet s nevyčerpanými obědy.  

g. Výhody a přínos bezlimitního zbpůsobu normování stravy: 
i. pestřejší skladba stravy 

ii. použití kvalitnějších vstupních surovin 
iii. více kombinací jídel volbou přílohy 
iv. individuální skladba menu (bez polévky, moučníku, salátu nebo 

naopak s jejich libovolným počtem ...) 
v. eliminace sezóních výkyvů cen 

vi. přizpůsobení nabídky stravovacím zvyklostem strávníků 
vii. zachování objednávkového i bezobjednávkového systému 

viii. zavedení levných jídel i minutek 
ix. zvýšení počtu strávníků 
x. kalkulace nákladů podle skutečné hodnoty jídla a podle 

schváleného vzorce 
xi. pružnější reakce na vnější vstupní podmínky 

h. GPKR bere koncepci na vědomí s tím, že nebyla předložena žádná 
legislativní opatření pro provedení této změny. 5-0-0 

i. Informace budou na webu KaM i na iForu na univerzitních stránkách. 
5. Průběh internetizace na koleji Hvězda 

a. Dotaz na časový plán celé akce. Do 10.12. bude dokončen 3. blok 
(zapojení od UVT). Další finanční prostředky byly od ministerstva 
vyvázány, takže uskutečnění akce se odsouvá. Další plánovaná 
internetizace by měla proběhnout v příštím roce.  

6. Nedodržování OR 3/2007 stran zaměstnanců KaM a pracovníků externí firmy 
provádějící internetizaci na koleji Hvězda 

a. Na koleji Hvězda dochází k opakovanému porušování Domovního 
řádu KaM. Bylo přijato Opatření ředitele KaM č. 20 jako řešení. 

b. Ing. Prajer byl požádán o zjištění penalizačních opatření proti 
pracovníkům, kteří nedodržují tato závazná opatření.  

c. Na koleji Hvězda byly prováděny výměny ventilů na topení bez 
předchozího upozornění a bez zanechání informace o vstupu. 

d. GPKR upozorňuje ředitele KaM na opakované porušování OR 3/2007 
i na jiných kolejích UK a žádá o systémové řešení.  

7. Podání vysvětlení předsedkyně KR Jednota ke stávajícímu stavu v KR Jednota 
a. Přesedkyně KR Jednota informovala o situaci v KR Jednota. Byla 

předložena petice (n=72) proti setrvání člena KR Tomáše Mužíka v 
KR z důvodu opakovaného porušování Domovního řádu a ŘVŠK. 
Situace bude řešena velmi pečlivě v souladu s platnými předpisy.  

8. Různé 
a. Kvůli problémům s doručováním emailů do konference GPKR byla 

zřízena paralelní konference s adresou gpkr@googlegroups.com. 
b. Ing. Prajer byl tázán na možnostech zřízení individuálních elektroměrů 

na Kajetánce -  bude zodpovězeno příště. 
c. Informace o postupu ve věci transformace KaM. Schvalování 

příslušných materiálů se odehraje na lednovém zasedání senátu. 



d. Ing. Prajer informoval o přípravách systému nástupů a zámluv pokojů 
na kolejích. Pro příští rok by bylo možné vylepšit systém 
přestěhovávání z léta. 

 
 
 

Zapsal: Mgr. Ondřej Kuda 
Vidoval: Bc. Jan Šimek 


