Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 23. 10. 2013
Přítomni(bez titulů): Heda Čepelová, Jiří Flam, Markéta Havelková, Karel Chlouba, Miroslav
Jašurek, Jakub Jeřábek, Lukáš Kotek, Miroslav Makajev, Marek Radecki, Eliška Sedláčková, Jan
Šimek, Roman Šolc, Veronika Trtková
Hosté: Jiří Pilip, Aneta Veselská
Program:
0) Schválení programu zasedání
1) Schválení zápisu z minulého zasedání
2) Informace z MŠMT
3) Volba předsedy SK AS UK
4) Diskuze nad doporučeními grantů SUUKu
5) Různé
Průběh jednání:
Jednání začalo 17:38.
0) Schválení programu zasedání
Schválení: Tichým souhlasem beze změn.
1) Schválení zápisu z minulého zasedání
RŠ doplnil, že s v přítomných chybí kolega Hurný.
Schválení: Tichým souhlasem
2) Informace z MŠMT
MJ informoval o dnešním zasedání reprezentativní komise pro rozpočet vysokých škol.
Zvažuje se zrušení indikátoru j) (příspěvek na stravu studentům, momentálně vyplácen přímo
stravovacím zařízením). Jako uvažované varianty se nabízí: a) sloučit jej s příspěvkem na
vzdělávací činnost, b) volně, aby si VŠ sama určila využití nebo c) sloučení s indikátorem g)
(ubytovací stipendium).
RVŠ s návrhy nesouhlasila. ČKR nejdříve o dokumentu nejednala, měla by se jím ale zabývat.
Momentálně se příspěvek vyplácí za počet vydaných jídel - 17 Kč/jídlo a maximálně 2 jídla denně.
MR vznesl dotaz, co je hlavním problémem návrhu.
MJ vysvětlil, že teď se profinancovávájí porce, tedy studenti nestravující se v menzách nedostávání
příspěvek. Zdaleka nejhorší variantou, hned po zrušení indikátoru bez náhrady, by bylo vyplácení
na hlavu, podobně jako u ubytovacího stipendia - to by znamenalo velký výpadek v rozpočtu menz,
ale relativně malý přínos pro každého studenta kvůli dělení celkové sumy.
3) Volba předsedy SK AS UK
Předseda MR se vzdal funkce předsedy Sociální komise AS UK.
SK AS UK dalším vedením zasedání pověřuje stávajícího předsedajícího - Marka Radeckého.
Sváleno tichým souhlasem
Jediného kandidáta Karla Chloubu navrhla Heda Čeplová.

Usnesení: Sociální komise AS UK volí za svého nového předsedu Karla Chloubu.
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4) Diskuze nad doporučeními grantů SUUKu
Již v září dorazily k vyjádření od vedení dva granty ze strany SUUKu - o pravidelnou a
jednorázovou podporu. SK AS UK nedodrželo maximální dobu pro vyřízení, zdržení bylo
způsobeno především neusnášeníschopnosti komise. Za to se MR omluvil přítomným zástupcům
SUUKu.
K oběma grantům se konala společná diskuze, byť se ke konci tyto bloky překrývaly. Hlasování
proběhlo na konci dobu k oběma záležitostem.
a) pravidelná podpora ve výši 70.000,Tyto peníze budou směřovat z velké části na nájem, provoz a propagaci. V minulosti se část peněz
(vyhrazeno 20.000,-, použito 15.000,-) také využila k výjezdnímu zasedání, kterého se zúčastnilo 31
spolků, 7 radních.
RŠ se zeptal, zda to nebyla jen víkendová pažba, jak mají údajně ukazovat fotky.
Pro lepší přenos informací mezi SUUK a AS bude MM zván na Radu delegátů SUUK.
SUUK, jak je uvedeno v průvodním dopisu, pořádá řadu tradičních akcí, zvolila se nová Rada
SUUK a připravuje se programové prohlášení.
Počáteční entuziasmus členů i spolků jako celek pomalu střídá ustálenost. Přibývá členů i zvyšuje
se počet spolků. Tím někdy vznikají problémy s komunikací. Kromě směnu se aktivní členové mají
možnost začlenit také do chodu na schůzkách s delegáty. Prohlubování a zlepšování komunikace je
stále nekončící proces. V této souvislosti jsou často připomínány výtky směrem k Radě SUUK.
Reakcí bylo rozšíření diskuzí o delegáty a např. zavedení konzultačních hodin radních. Problémy
vzniklé řeší Kontrolní a smírčí komise SUUK. Za pochodu se také zpřesňují a doplňují vnitřní
předpisy.
JŠ doporučil, aby se v žádosti nevyskytovaly teze, které by mohly vyústit v nedorozumění, např. v
souvislosti s K4 a investicemi. MH a JF dovysvětlili tuto nepřesnost a dodali, že SUUK sice
financuje dramaturgii (cca 3500,-), ale čistý přínos, tedy finanční tok, se pohybuje řádově okolo
70.000,- směrem od K4 k SUUK.
b) jednorázová podpora na grantové řízení
Dle změněného předpisu se žádosti o menší částky přesunou přímo do vnitřního grantového řízení
SUUK a na tyto akce a projekty za celkově pro tento rok požaduje 30.000,-.
Minulý rok se rozdělilo v zimě 40.000,-, v létě 50.000,- (Tento kalendářní rok bylo 30.000,- ze
zdrojů UK a 30.000,- z vlastních zdrojů, z toho ještě na příští rok něco zbylo.
Do komise SUUKu pro přidělování grantů byli jmenování i zástupci AS, momentálně Josef Fontana
a Miroslav Důra.
c) další dotazy
Jak již bylo diskutováno přibližně před rokem, jádro organizace majálesu se přesunulo od
komerčního ke "studentskému" - tento směr podpořili delegáti unie. Pro Studentský majáles se také
získalo zaštítění rektora (Hampla), věří se, že se získá také u budoucího rektora - hlavní význam

toto rozhodnutí má především při jednáních, např. s ČVUT.
Jirka - v malém množství lidí se podařilo úspěšně zorganizovat takto velký projekt.
KCH připomněl, znění dohody, kdy se podpořily obě verze majálesů, ale skupina pracující na
"komerční verzi" měla zpětně informovat. To se nedělo ani po urgencích, proto se nakonec SUUK
rozhodl kvůli porušení podmínek od této verze majálesu distancovat.
HČ apelovala, aby podpora ekologie nebyla jen frází v dokumentech, či posledním bodem v
"různém", ale bodem důležitým.
Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle Pravidel podpory zájmové
činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora č. 23/2007, ve znění změny
opatření č. 6/2009 a 7/2013, čl. 3, odst. 2a a na základě odst. 4, písmene c), o pravidelné podpoře
studentů, SUUK v požadované výši 70.000 Kč.
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Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle Pravidel podpory zájmové
činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora č. 23/2007, ve znění změny
opatření č. 6/2009 a 7/2013, čl. 3, odst. 2a a na základě odst. 4, písmene c), o jednorazove podpoře
studentů, SUUK v požadované výši 30.000 Kč.
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5) Různé
prázdný bod
Ukončení 19:51.
Zapsal Marek Radecki.

