
Zasedání Sociální komise dne 17. 10. 2005 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Navržený program: 
 
1. Zahájení 
 
2. Vystoupení ředitele Kolejí a menz 
 
3. Řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze 
 
4. Různé 
 
Ad1 -  
 
Předseda komise zahájil v 18.00 zasedání.  
 
Ad2 –  
 
Ředitel Kolejí a menz členům komise představil svou práci v čele KaM ode dne jmenování a 
předestřel své budoucí plány. Ve svém vystoupení se ing. Bém věnoval problematice 
ubytovacího systému, personální problematice a otázkám racionalizace provozu tohoto 
účelového zařízení. Zmíněna byla také rekonstrukce řady objektů. 
V následné diskusi vystoupili J. Říha (hospodaření KaM), V. Filip, S. Kucková, P. Vychytil 
(personální a platové otázky, srovnání kolejí UK se zahraničím /SRN/), O. Kuda (nový 
ubytovací systém), P. Brezina (vybavenost jednotlivých kolejí), J. Jareš, O. Řeháček (etická 
stránka provozu KaM). 
 
Ředitel KaM přislíbil vypracování Etického kodexu pro zaměstnance KaM, a to 
s účinností od 1. ledna 2006 a zároveň avizoval přípravu školení zaměstnanců KaM, 
jehož předmětem bude mj. problematika jednání s klientelou. 
 
Předseda komise zašle řediteli KaM otázky resp. žádost o podklady týkající se provozu 
kolejí a menz, na které se ing. Bém zavázal písemně odpovědět. 
 
Komisi byl předložen návrh Ubytovacího řádu, který  ředitel stručně představil. Komise se 
jím bude zabývat na svém příštím zasedání.  
 
Dále byla diskutována otázka odstoupení ubytovaného od smlouvy o ubytování (interpretace 
příslušného ustanovení obsaženého ve smlouvě o ubytování). 
    
Ad3 –  
 
Předseda Grémia předsedů kolejních rad představil výstup z jednání tohoto orgánu. Bylo 
shledáno, že by bylo vhodné provést změnu v Řádu VŠ koleje – konkrétně by se jednalo o 
změnu postavení KR a GPRKR a modifikaci jejich vzájemných vztahů. Tato záležitost byla 
diskutována s přítomným zástupcem rektora, kancléřem Jelínkem. Komise se touto záležitostí 
bude zabývat na svém příštím zasedání. 
 



Ad4 – 
 
Určení zástupci komise (O. Řeháček a S. Kucková) se po domluvě s dr. Jelínkem zúčastní 
testování aplikace pro podávání žádostí o stipendia na podporu ubytování. 
 
Dr. Jelínek hovořil o novele zákona o vysokých školách (zavedení sociálních stipendií) a 
možné reakci UK na tuto změnu. 
 
Komisi se představili uchazeči o členství v ní, Z. Oktábec a Mgr. Z. Zawada.. Komise se 
usnesla doporučit svému předsedovi jejich navržení předsednictvu AS UK. 
 
Komise diskutovala o formulaci textu, který bude zaslán řediteli KaM a usnesla se (4 – 4 – 1)  
tuto záležitost řešit v elektronické konferenci.    
 
Zasedání bylo ukončeno v 21. 00   
 


