Zápis ze společného zasedání Sociální komise AS UK
a Komise pro transformaci KaM UK
Přítomni: dle prezenční listiny SK ASUK, J.M. rektor Václav Hampl, prof. Stanislav
Štěch (prorektor pro rozvoj), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř UK), Ing. Josef Kubíček
(kvestor UK), Ing. Bém (KaM UK) , Ing. Prajer (KaM UK), SU UK (Studentská Unie
UK), Ing. Zahálka (transf. kom.), Ing. Němec (transf. kom.)
Program:
1. Zahájení zasedání
2. Transformace KaM UK
3. Různé
Průběh jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání
Úvodní slovo rektora k problematice
Diskuze k problematice KaM v intencích zaslaných materiálů.
Představení Studentské unie UK
Diskuze k předloženým materiálům – forma z.s.p.o.
Účast SU UK v nově založené z.s.p.o.

Ad 1. Předseda Šimek zahájil jednání SK ASUK a požádal J.M. rektora o úvodní
slovo k projednávané problematice.
Ad 2. J.M. rektor zrekapituloval průběh přípravy transformace a jednotlivé dílčí
výstupy. Byly předneseny varianty transformace v o.p.s. nebo z.s.p.o., možné
zapojení VOŠ či soukromých vysokých škol a studentských spolků UK. Dále byla
komise seznámena s navrhovaným harmonogramem vlastního překlopení.
Ad 3. Byly diskutovány obecné pohledy na transformaci KaM – důvody pro
provedení transformace - vyčlenění z oblasti působení univerzity (ubytovací služby
nejsou hlavní náplní činností UK) a zpružnění přijímání různých opatření; investiční
záležitosti (kompetencece KaM a fakult); volnější využití prostředků z doplňkové
činnosti a další.
Bylo představeno hospodaření KaM a jejich majetek, trendy v ubytování na kolejích
v minulých letech.
Byly diskutovány navržené modely transformace a důvod finálního výběru. Cílem
bylo udržet společnost v mezích současně provozovaných služeb při přetrvávajícím
zapojení univerzity.
Ad 4. Studentská unie UK představila své vize a zapojení do transformace KaM. Byla
diskutována forma zapojení SU UK do správy KaM.
Usnesení:
„Sociální Komise AS UK doporučuje transformovat KaM UK do formy z.s.p.o.“
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Ad 5. Diskuze k předloženým materiálům vztahujících se k formě z.s.p.o.
Zakladatelská smlouva (odkazy na jednotlivé odstavce dokumentu)
Ad 2. Diskutovalo se o zakládacích členech a dalších možných subjektech.
Ad 5. Diskutovala se výše vkladu zakladatelů a členských ročních příspěvků.
Stanovy (odkazy na jednotlivé odstavce dokumentu)
Ad 1. Diskuze k možnosti zachování značky UK.
Ad 5. Diskutovala se míra podpory tělesně postižených osob a minimálních
počtů lůžek – dle znění o.p.s.
Ad 6. Dotaz na členské příspěvky – ty schvaluje valná hromada z.s.p.o., zrušit
případný vklad, zachování poměru hlasů stávajících členů při přistoupení nového,
příspěvky prioritně pro činnost. Dotaz na nakládání s případným ziskem. Dotaz na
dělení podílu vystupujícího člena.
Ad 7. Člen má právo a povinnost se účastnit činnosti sdružení. Členové se
v přiměřené lhůtě vyjadřují. Ujasnit členský příspěvek, vklad, pro nové členy atd.
Ad 9. Dotaz na zaokrouhlovací chybu v případě dělení podílů – řeší valná
hromada. Diskuze k otázce rozhodovací většiny UK v nově vzniklé společnosti (80
z min. 80%) a procenta nutná ke změně stanov.
Ad 10. Lepší formulace bezúhonosti – jasněji a přesněji. Odkaz na právní
předpis. Dotaz na nekonfliktnost zájmů – zapracovat do stanov. Dotaz na plochu
pronajímaných prostor v pravomoci ředitele a délku trvání pronájmu (bude
dopracováno). Orientační hlasování o ploše a času.
Ad 13. Diskuze nad tvorbou Gremia. Zda zapojit i studenty z menz nebo zda
zapojit studenty ze studentskeho spolku jako reprezentanty studentstva.
Hlasování: „Grémium zastupuje jak studenty ubytované, tak stravované.“
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Hlasování: „Grémium reprezentuje studenty ubytované a stravované, kterým
jsou poskytnuty služby.“
1-5-2
Ad 15. Oprava: „Ředitel zastupuje podle 11.4. i)“
Dotaz na nakládání se ziskem z.s.p.o. – zapracovat do stanov.
Diskuze k příloze rozpisu variant počtu členů. Bude doplněno při vypracování.
Přepracovat procenta valné hromady tak, aby i v maximální variantě (5 členů) stačil
jeden další člen ke svolání.
Ad 6. Účast Studentské Unie UK v transformovaných KaM. Usnesení bude přijato
buď v emailové konferenci nebo na operativním zasedání, po jednoznačném vyjádření
SUUK.
Zapsal: Mgr. Ondřej Kuda
Vidoval: Bc. Jan Šimek

