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TRANSFORMACE  UBYTOVACÍCH  A  STRAVOVACÍCH  SLUŽEB  

NA  UNIVERZITĚ  KARLOVĚ  V  PRAZE

Koncem letošního ledna zakončila první fázi své čin-

nosti Komise pro transformaci kolejí a menz (KaM) 
Univerzity Karlovy v Praze (UK). Tato komise byla 
zřízena jako poradní orgán rektora univerzity, který 
jí uložil úkol spočívající v detailní analýze současné-

ho systému poskytování ubytovacích a stravovacích 
služeb na UK a zvážení možných variant případných 
změn v této oblasti.

Úvahy o transformaci podnítila zejména změna 
administrování státní dotace na ubytování v roce 2005 
(zavedení tzv. ubytovacího stipendia). Důvody pro 
změnu však nejsou jen ekonomické; cílů transformace 
je více. Jde o vytvoření tlaku na větší funkčnost a pruž-

nost provozování ubytovacích a stravovacích služeb, 
poskytnutí dostatečné autonomie každodennímu 
řízení provozu uvedených služeb, dále pak o vyvá-

zání tohoto řízení z akademických struktur a kritérií 
(vyplývající z postavení Kolejí a menz jako samostatné 
součásti UK), a také o zvýšení efektivity hospodaření 
zařízení poskytujících předmětné služby. To vše při 
zachování vlastnického práva k nemovitému majet-
ku UK a při zajištění smluvně definovaných služeb, 
jejichž zajištění se z pohledu UK, resp. jejích studentů 
považuje za potřebné.

Komise zahájila svou práci výjezdním zasedáním, 
na kterém byly upřesněny jednotlivé body zadání pro 
činnost komise a identifikovány informace, které se jeví 
jako nezbytné pro přijetí konečného řešení.

Členové komise se, vedle povinností vyplývajících 
pro každého člena, zavázali ke splnění specifických 
úkolů, které jim na tomto zasedání byly určeny.

Studentská část komise byla mimo jiné pověřena 
návštěvami ubytovacích a stravovacích zařízení, 
které slouží pro studenty vysokých škol v zahraničí. 
Výsledky těchto zahraničních cest přinesly cenné 

poznatky o systému ubytovacích a stravovacích služeb 
a postavení studentské samosprávy v Německu, 
Finsku, Portugalsku, Polsku, Slovensku a Maďarsku. 
Bližší informace z dalších států byly získány pomocí 
dotazníků, které byly jménem univerzity rozeslány 
příslušným partnerským vysokým školám a dalším 
subjektům.

Jako podklad pro rozhodování komise sloužily také 
výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo mezi 
studenty UK a monitorovalo jejich názor na současný 
stav ubytovacích a stravovacích služeb poskytovaných 
univerzitou a jejich představy o možnostech vylepšení 
celkové situace v této oblasti.

Zásadní význam nicméně sehrály zejména ekono-

mické a právní poznatky, které vyplynuly z odborných 
analýz provedených podle zadání určeného komisí.

Po shromáždění všech potřebných materiálů 
a jejich prostudování, se komise sešla na svém proza-

tím závěrečném zasedání. Zde byly detailně diskuto-

vány všechny aspekty možných řešení.

Rozpravě byly podrobeny varianty počínaje zacho-

váním současného stavu (tzn. uchováním stávajícího 
účelového zařízení univerzity /Koleje a menzy UK/ 
– ovšem s provedením určitých změn v jeho organizaci 
a vztahu k vrcholným orgánům UK) až po založení 
obchodní společnosti (ve formě společnosti s ručením 
omezeným anebo společnosti akciové).

Výrazná většina členů komise se přiklonila k roz-

hodnutí předložit příslušným univerzitním orgánům 
(rektor, akademický senát, správní rada) doporučení 
k vytvoření samostatného právního subjektu, a to ve 
formě obecně prospěšné společnosti, jehož vztahy k UK, 
jakož i závazek k zajišťování potřebných služeb pro její 
studenty, by byly konstruovány na smluvní bázi.
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O Č I M A  S T U D E N T Ů

Pro přijaté stanovisko hovořila mimo jiné ta 
skutečnost, že doporučené řešení umožňuje nejen 
zachovat současné postavení samosprávy (studentů 
ubytovaných v kolejích), ale i její eventuální rozšíření 
a posílení.

Práce Komise pro transformaci KaM UK je v tuto 
chvíli u konce. Ke slovu se nyní dostávají orgány 
univerzity, kterým přísluší zhodnocení předloženého 
doporučení a rozhodnutí o dalším postupu.

Kontaktní adresa:

Mgr. Oldřich Řeháček
předseda sociální komise Akademického senátu UK  
v Praze
Právnická fakulta
Nám. Curieových 7
116 40  Praha 1 – Staré Město
E-mail: rehao1aj@prf.cuni.cz
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