Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK
20.11.2008
Přítomni: dle prezenční listiny SK ASUK, J.M. rektor UK Václav Hampl, RNDr. Tomáš Jelínek
(kancléř UK), Ing. Prajer (KaM UK), Jakub Velkoborský (GPKR)
Program:
1. Zahájení zasedání
2. Informace z SK RVŠ
3. Vnitřní předpisy vztahující se k transformaci KaM
a. návrh změny Statutu UK (dílčí)
b. návrh změny Řádu vysokoškolské koleje (dílčí)
c. návrh změny Řádu menzy (dílčí)
4. Žádost o poskytnutí jednorázové podpory Debatnímu klubu studentů a přátel UK
5. Žádost o poskytnutí jednorázové podpory Studentské unii UK
6. Různé
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Informace z SKRVŠ
a. V pondělí proběhla vzpomínková akce u pamětní desky Jana Opletala.Tisková zpráva je k
dispozici na webových stránkách SKRVŠ
b. Rozvojový projekt ACSA a SKRVŠ
i. studie slabých a silných stránek studentské mobility
ii. diskriminace v průběhu studia se zameřením an věk, pohlaví a studenty z cizích zemí
iii.příprava analýzy modelu financování se zaměřením na dopady financování studia
iv.další cíle: vzdělávání členů komory, setkávání členů SKRVŠ, Akademických senatů a
studentských organizací, vznik střediska studnetů a studentek pražských VŠ
c. Evropská konference: probíhají jednání s MŠMT; místo konání: Masakrykova kolej Praha
d. Připomínky k BK byly vypořádána ze strany MŠMT, SKRVŠ bude připomínkovat
vypořádání. Vypořádání lze naléz na stránkách MŠMT.
e. “Kulatý stůl k BK”, SKRVŠ byla po problémech přizvána k diskuzi.
i. připomínkována samospráva
ii. založení studijního grantu
f. V učitelských novinách byl publikován rozhovor se zástupci SKRVŠ který obsahuje
připomínky SKRVŠ k BK.
3. Vnitřní předpisy vztahující se k transformaci KaM
a. návrh změny Statutu UK (dílčí)
i. Kancléř UK uvedl že jde o implementaci záměru z minulého jednání.
ii. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

iii.Usnesení: “Sociální komise doporučuje AS UK schválit změnu Statutu UK v navrhovaném
znění.” Přijato 5-0-3
b. návrh změny Řádu vysokoškolské koleje (dílčí)
i. Kancléř UK zdůraznil že implementace změn zajišťuje jistou odpovědnost členů Správní
rady z.s.p.o. k orgánům Univerzity. Stanovy z.s.p.o. byly změněny aby zohlednily tuto
skutečnost.
ii. Usnesení: “Sociální komise doporučuje AS UK schválit změnu Řádu vysokoškolské koleje
v navrhovaném znění.” Přijato 8-0-0
c. návrh změny Řádu menzy (dílčí)
i. Kancléř informoval o diskuzi na senátu Právnické fakulty na téma stravování
zaměstnanců. Konkrétní připomínky nebyly prozatím obdrženy.
ii. Sociální komise projednala připomínky kol. Šatry dříve zaslané komisi prostřednictvím emailové konference. Tyto připomínky byly vypořádány ze strany kancléře UK a po
diskuzi je kol. Šatra stáhl.
iii.Proběhla diskuze nad odst. 2 čl. 8, kol. Šatra projevil obavy o srozumitelnosti tohoto
odstavce.
iv.Usnesení: “Sociální komise doporučuje AS UK schválit změnu Řádu menzy v
navrhovaném znění.” Přjato 9-0-0
4. Žádost o poskytnutí jednorázové podpory Debatnímu klubu studentů a přátel UK
a. Předseda uvedl bod, shrunl informace obsažené v žádosti.
b. Proběhla diskuze.
c. Usnesení: “Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi UK poskytnout jednorázovou
podporu Debatnímu klubu studentů a přátel UK v požadované výši.” Přijato 8-0-1
5. Žádost o poskytnutí jednorázové podpory Studentské unii UK
a. Předseda uvedl bod, shrnul informace obsažené v žádosti.
b. Proběhla diskuze
c. Usnesení: “Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi UK poskytnout jednorázovou
podporu Studentské unii UK v požadované výši.” Přijato 9-0-0
6. Různé
a. J.M. Rektor informoval o tiskové konferenci na které UK představilo vlastní návrh zákona na
zřízení Fak. nemocnic. Maximální snaha vyvážit zájmy univerzity a státu. Dle přítomnosti
médií vyvolala tato akce pozornost. Návrh byl zaslán panu premiérovi ČR, a příslušným
ministrům (Julínek, Liška). Materiál je k dispozici na webových stránkách UK.
b. Výjezdní zasedání senátu bylo zrušeno. Bylo obdrženo velké množství omluv, které by
mohlo ohrozit kvórum nutné pro usnášení. Na místo výjezdního zasedání bude svoláno std.
zasedání senátu.
i. J.M. Rektor v této souvisloti informoval, že na výjezdní zasedání byl připraven široký
diskuzní materiál k BK, zabývající se mimo jiné i finanční spoluúčastí studentů (zatím
neproběhla strukturovaná diskuze k tomuto tématu)

ii. J..M. Rektor navrhl rozšířené zasedání SocKom za účelem projednání připomínek k BK,
zejména otázku poplatků za studium (příjmací řízení, zápisné, školné, odložené školné,
platby za opakované skládání zkoušek). Předpokládaný termín leden 2009.
c. Problematická situace zahraniční studentky na kolejích Jižní město.
i. předseda GPKR informoval o projedávání této věci na společném zasedání GPKR a
vedení KaM
1. Došlo k formálnímu nedopatření (uzavření smlouvy do ledna/února 2009).
2. GPKR se v rámci vlastního zkoumání nedopátralo zda došlo k přestěhování studenty
z provozních důvodů, nebo na její žádost.
3. GPKR v této věci přijalo následující usnesení:
a. „Přestěhování bylo iniciováno KaM. Není možné zpětně dopátrat, zda se formálně
jednalo o přestěhování na žádost M. Kumagai, či zda šlo o přestěhování z
provozních důvodů. M. Kumagai platila plnou cenu za 1L pokoj, což by
nasvědčovalo první verzi. Však po podání stížnosti byla M. Kumgai cena
přepočítána, což z pohledu KaM naznačuje verzi druhou.“
ii. Ing. Prajer informoval, že situace je úspěšně vyřešena, se studentkou je udržován emailový kontakt. Ing. Prajer dále informoval, že s příslušnou pracovnicí byl rozvázán
pracovní poměr (nikoliv jako přímý důsledek této situace, ale na základě opakovaných
pochybení).

zapsal: Bc. Jan Šimek

