
Zápis  ze  zasedání  Sociální  komise  AS  UK  15.05.2008 
 
Přítomni: dle prezenční listiny SK ASUK, J.M. rektor Václav Hampl, prof. Stanislav 
Štěch (prorektor pro rozvoj), doc. Michal Šobr (prorektor pro vnější vztahy), RNDr. 
Tomáš Jelínek (kancléř UK),  Ing. Bém (KaM UK) , Ing. Prajer (KaM UK) 

Program: 

1. Zahájení zasedání 
2. Transformace KaM UK 
3. Zásady prázdninového ubytovaní na KaM UK 
4. Zásady ubytování na KaM UK pro rok 2008/2009 
5. Ceny za ubytování na KaM UK pro rok 2008/2009 
6. Vzor smlouvy o ubytování 
7. Změna řádu menzy KaM UK 
8. Pravidla poskytování ubytovacích stipendií 
9. Pravidla poskytování sociálních stipendií 
10. Minimální stadardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium 

se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově 
11. Různé  

Průběh jednání: 

1. Zahájení zasedání 
 

2. Předseda SKAS UK představil změny v navrženém programu – mění se 
pořadí projednávaných dokumentů. 
 

3. Zásady prázdninového ubytování 2008. Ředitel KaM představil změny oproti 
loňskému roku, hlavně posuny v termínech.  

a. Čl. 1: Ing. Prajer navrhl změnu termínu pro ukončení letního ubytování 
na 15.9. Od 11.9. by se zahájilo stěhování ubytovaných studentů 
v koleji/z koleje na kolej. Nastěhovávání na koleje by pak probíhalo ve 
stejném termínu jako minule. Studenti z letního ubytování by mohli 
podepsat nové smlouvy na akademický rok již dříve, mimo hlavní 
nástupní termín všech studentů. Dotaz na fungování rezervačního 
portálu – kvůli nedostatku času nebude možné aplikaci optimalizovat 
pro přebytování dlouhodobě bydlících studentů, ale mohla by být 
otevřená. Čas byl věnován stravovacímu softwaru. 

b. Čl. 3. Posun termínu na 15.9.  
c. Formulář pro letní ubytování – lepší formulace otázky na předchozí 

ubytování na kolejích. 
d.  SKAS UK doporučuje rektorovi UK vydat OR „Zásady 

prázdninového ubytování na KaM UK“ ve znění doporučené změny. 
Hlasování 8-0-1 - Doporučuje. 

 
4. Transformace KaM UK. Předseda představil materiály zaslané do konference. 

J.M. Rektor informoval o průběhu příprav registrace sdružení – změny 
v termínech a složení členů, pozice univerzity ve sdružení.   



a. Zakladatelská smlouva 
i. Čl. 1. Dotaz na možnost zachování zkratky UK v názvu. 

ii. Čl. 2. Dotaz na přistoupení dalších subjektů – kvůli termínům 
jednání neprobíhají 

iii. Čl. 4. Seznam oprávněných osob bude k dispozici na 
magistrátu v registru? Kvůli ochraně osobních údajů? 

iv. Čl. 6. Opravit nemovitý na movitý majetek.  Dotaz na 
ne/odepsaný movitý majetek – forma převodu – bude znalecký 
odhad? Soupis inventury bude přílohou. 

v. Dotaz na cenu movitého majetku, zdanění, nájemné – podle 
správce daně cena nižší než cena obvyklá vzhledem k účelu 
sdružení. Pro UK je to příjem pro investice do nemovitostí 
kolejí. Nájem by neměl ovlivňovat výši „kolejného“. Byla 
diskutována hodnota nemovitého majetku je správě KaM zspo i 
hodnota movitého majetku – ve stovkách mil. 

vi. Dotaz na subjekt, který bude formálně spravovat nemovitosti – 
správa budov UK. Správa investic bude řádově jednodušší 
oproti stávajícímu stavu.   

b. Stanovy 
i. Čl. 7.8. nemovitý na movitý  

c. SKAS UK doporučuje AS UK vyjádřit se kladně k předloženým 
materiálům pro transformaci KaM UK na Koleje a menzy zspo.     
Hlasování 7-0-2 - Doporučuje 

d. Volba kandidáta na kandidáta správní rady KaM zspo. 
i. Navrženým byl předseda SKAS UK Jan Šimek 

ii. Volební komise: Stanislava Kucková, Ondřej Kuda, Jiří Flam 
Hlasování 9-0-0, předsedkyně: S. Kucková 

iii. Bylo vydáno 9 lístků, odevzdáno 9 lístků, 7 hlasů pro Jana 
Šimka. 

e. Volba kandidáta na kandidáta dozorčí rady KaM zspo. 
i. Navržený byl Jakub Jeřábek 

ii. Volební komise stejná. 
iii. Bylo vydáno 9 lístků, odevzdáno 9 lístků, 6 hlasů pro 

Jakuba Jeřábka. 
 

5. Zásady ubytování na kolejích UK 2008/2009 
a. Kancléř představil změny v harmonogramu. 
b. SKAS UK doporučuje rektorovi UK vydat OR „Zásady ubytování 

v kolejích UK 2008/2009“ v navrženém znění     
Hlasování 7-0-0 - Doporučuje 

 
6. Smlouva o ubytování na kolejích UK 2008/2009 

a. Změna termínů a umožnění bezhotovostních plateb neuniverzitním 
studentům. 

b. SKAS UK doporučuje AS UK vyjádřit se kladně k OR „Vzor smlouvy 
o ubytování ve VŠ kolejích UK v Praze“ v navrženém znění     
Hlasování 7-0-0 - Doporučuje 

 
 
 



7. Ceny za ubytování v kolejích UK 2008/2009 
a. Ing. Bém představil změny v cenách kolejného, úspory i vyšší výdaje 

za energie. 
b. SKAS UK doporučuje AS UK vyjádřit se kladně k OR „Stanovení 

standardních cen pro ubytování na kolejích UK“ v navrženém znění.  
Hlasování 6-0-1 - Doporučuje 

 
8. Řád menzy 

a. Kancléř představil novelu tohoto předpisu. Změny byly předjednány na 
lednovém zasedání SKAS UK. 

b. Pozměňovací návrh – Jiří Flam (doplnit z webu, bez slova zejména)  
SKASU UK doporučuje AS UK přijmot pozměňovací návrh Jiřího 
Flama.            
Hlasování 1-3-3. - Nedoporučuje. 

c. SKAS UK doporučuje AS UK schválit Změnu řádu menzy 
v navrženém znění.        
Hlasování 7-0-0 - Doporučuje 

 
9. Stipendia na ubytování 

a. Kancléř představil změny v termínech, v novelizaci kategorií . 
b. SKAS UK doporučuje AS UK vyjádřit se kladně k OR „Poskytování 

stipendií na podporu ubytování v akademickém roce 2008/2009“ 
Hlasování 7-0-0 - Doporučuje 

 
10. Stipendia sociální 

a. SKAS UK doporučuje rektorovi UK vydat OR „Poskytování 
Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2008/2009“ 
v navrženém znění.        
Hlasování 7-0-0 - Doporučuje 

 
11. Minimální standardy 

a. Prorektor Šobr představil návrh na minimální standardy pro studenty 
se speciálními potřebami. 

b. Čl. VIII změna: „pořizovat záznamy ke svým studijním účelům“ 
c. SKAS UK doporučuje rektorovi UK vydat OR „Minimální standardy 

podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se 
speciálními potřebami na UK“ v upraveném znění.      
Hlasování 7-0-0 - Doporučuje 

 
12. Různé 

a. Ubytování na Hlávkově koleji. UK má 60 míst k obsazení, nejsou 
obsazována. Bylo by potřeba rozšířit informace ke studentům. 

b. Úprava aplikace pro ubytovací stipendia 
 
 

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

 


