
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 1. 12. 2011

Přítomni: Richard Chudoba, Miroslav Jašurek, Jakub Jeřábek, Miroslav Makajev, Ina Marešová, 
Marek Radecki, Jan Šatra, Jan Šimek, Roman Šolc

Omluveni: Pavlína Kroupová, Jiří Flam

Hosté: Josef Kubíček (rektorát), Jelínek (rektorát), Slaven Elčić (SUUK), Juraj Juhás (PF UK), 
Richard Nevšímal (SUUK)

Program:
0) Schválení programu zasedání
1) Schválení zápisu z minulého zasedání
2) Hranice prospěchových stipendií na UK
3) Úvodní diskuze nad pravomocemi Rady KaM
4) Zpráva o činnosti Rady KaM (mail z 2. 11.)
5) Konference studentských senátorů SUUK (mail z 20. 10.)
6) Různé

Průběh zasedání:

Jednání začalo 18:38.

0) Schválení programu zasedání 
Schválení: Tichým souhlasem beze změn.

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
Mailovymi pripominkami byly opraveny drobné chyby a nepřesnosti.
Schválení: Tichým souhlasem.

2) Hranice prospěchových stipendií na UK
- na úvod seznámení o výši prospěch stipendií a stipendijních fondů na jednotlivých fakultách
- vysvětlen důvod min. a max. hranice, ta se ale vztahuje jen na příspěvky/dotace od státu
- existuje možnost dalšího navýšení stipendií z jiných zdrojů, fakultami nepříliš využívaných
- bylo také slíbeno navýšení o inflaci, pokud se bude jednat o rozumně významnou částku

3) Úvodní diskuze nad pravomocemi Rady KaM
- vyslechli informace z Rady KaM, kde se objevily těžkosti při prosazování kontrol, jejich 
zdůvodnění a také neúplné využití možností dané univerzitním Řádem pro poskytování služeb 
vpraveným do vnitřního předpisu KaM – Organizačního řádu KaM
- hlavním třecím bodem je ale, jak se komise zabývala na minulých zasedáních, samotná osoba 
ředitele KaM, především co se týká komunikace s vnějším světem

4) Zpráva o činnosti Rady KaM
- text předložený radou - reakce, popis za uplynulé 2 roky existence Rady KaM.
- nejdůležitější a nejpalčivější problémy byly probrány už v bodu diskuze nad pravomocemi
- pozitiva - centrální nakup potravin a zabránění některých neefektivních využívání peněz v KaM
- vize do budoucna



Usnesení: SK AS UK bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady KaM.
Tichým souhlasem

5) Konference studentských senátorů SUUK
a)
- SocKom vyslechla vyžádané informace od šéfa UKáčkoTV, kde se vyměnilo vedení a tento byl 
požádán o vypracování dokumentu o personálním vývoji a dění v posledním roce, detailní 
vyúčtování dotace, která byla udělena v minulém roce, a také vize, cíle a další směřování projektu

b)
- dále SocKom podpořila Konferenci studentských senátorů, která by se má uskutečnit v březnu 
jakožto celouniverzitní fórum senátorů především z UK i jednotlivých fakult

Usnesení: SK AS UK vyjadřuje podporu a poskytuje záštitu Konferenci studentských senátorů 
organizovanou SUUK.
7-0-0

6) Různé
Informace z RVŠ ohledně připravovaných obou zákonů vycházejících z bílé knihy přednesl MJ.

Jednání skončilo v 21:08. 

Zapsal Marek Radecki.


