
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 19. června 2015 
 
Přítomni: Mgr. Peter Korcsok (MFF), Bc. Tomáš Bederka (PedF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr.           
Miroslav Makajev (PF), Mgr. Jan Kukla (PřF), Dalibor Neckář (PedF), Veronika Matějová (PedF), Mgr. Martin             
Holý (HTF) 
 
Omluveni: Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), PedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF), Bc.       
Markéta Havelková (FF/FSV), Miroslav Kyselica (3. LF), Petra Kňažeková, Bc. Karel Chlouba (FHS), Mgr.       
Marek Radecki (MFF), Jan Málek (FSV), Mgr. David Hurný (PřF), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Bc.      
Michal Zima (PřF), Kristýna Kučerová (1. LF) 
 
Hosté: RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř), PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D. (členka kolegia rektora), Richard             
Novotný (Foto Real), JUDr. Jan Wagner (vedoucí právního odboru), Ing. Jiří Macoun (ředitel KaM), Bc. Jan                
Šimek (předseda Rady KaM), Mgr. David Pavlorek (FF), Terezie Křížkovská (FF), Adéla Mrázová (FF),              
Evelína Koptišová (FSV), MUDr. Dana Humlová (2. LF) 
 
 

1. Schválení zápisů ze zasedání Sociální komise z dní 13. a 15. května 2015 
2. Změna Přílohy č. 6 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem 
3. Návrh na Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK a              

akademickém roce 2015/2016 
4. Návrh na Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK a akademickém roce              

2015/2016 
5. Focení na promocích 
6. Studentský klub Celetná 
7. Informace od delegátů Sociální komise v pracovných komisích a radách 

a) Rada Kolejí a menz (Mgr. Miroslav Makajev, Mgr. Jan Šimek, MSc.; PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek) 
b) Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (Bc. Karel Chlouba, Mgr. David              

Hurný, Mgr. Peter Korcsok) 
c) Komise pro Studentský klub Celetná (Bc. Anna Matys) 
d) Komise pro přidělování startovacích bytů (Dalibor Neckář) 

8. Žádosti o jednorázovou finanční podporu 
a) Výstava Na film! (81 000 Kč) 
b) Svetový den zdraví (10 000 Kč) 

9. Různé 
 
 
Na úvod zasedání Sociální komise AS UK oznámil předseda sociální komise Mgr. Peter Korcsok (MFF), že ukončil                 
magisterské studium a než nastoupí do postgraduálního studia, není členem AS UK ani členem komise. Navrhl,                
aby se novým předsedou Sociální komise AS UK stal Mgr. Martin Holý (HTF). Počet hlasů: 4-0-3 
 
Novým předsedou Sociální komise AS UK se stal Mgr. Martin Holý (HTF). 
 

1. Schválení zápisů ze zasedání Sociální komise z dní 13. a 15. května 2015 
Schváleno tichým souhlasem 
 

2. Změna Přílohy č. 6 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem 
 
Návrh usnesení: 
„Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko ke změně Přílohy č. 6 Statutu UK – Poplatky spojené se                  
studiem ve znění předložené modifikace.“ Počet hlasů: 9-0-0 
 

3. Návrh na Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK a              
akademickém roce 2015/2016 

 
Návrh usnesení: 
„Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k navrhovanému OR ve věci poskytování Stipendií na              
podporu ubytování na UK a akademickém roce 2015/2016.“ Počet hlasů: 9-0-0 

 
4. Návrh na Opatření rektora ve věci poskytování Sociálních stipendií na UK a akademickém roce              

2015/2016 
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Návrh usnesení: 
„Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k navrhovanému OR ve věci poskytování Sociálních             
stipendií na UK a akademickém roce 2015/2016.“ Počet hlasů: 9-0-0 

 
5. Focení na imatrikulacích a promocích 
 
Richard Novotný, firma Foto Real, představil sociální komisi AS UK vyjádření k připomínkám Sociální komise AS               
UK. (Příloha 1) 
 
Mgr. Jan Kříž (PřF) poděkoval za materiál a přes dílčí výhrady v technické rovině konstatoval, že jde správným                  
směrem. Podotkl, že podle jeho názoru by v konkurenčním prostředí takovéto změny byly zaváděny rychleji a z                 
vlastního podnětu dodavatele a nikoli až na výzvu komise. 
Navrhl pustit na UK konkurenční firmu, např. na 10 % objemu zakázky focení na promocích a imatrikulacích a                  
následné každoroční hodnocení kvality služeb. V jeho důsledku by mohlo docházet k upravování poměru objemu               
zakázky mezi dodavateli. Jen přímým srovnáním sad fotografií od různých dodavatelů lze podle něho rozřešit,               
které jsou kvalitnější. Připomněl, že takovéto řešení označila paní kvestorka na minulém jednání komise v této                
věci za proveditelné. Navrhl usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
„Sociální komise AS UK doporučuje vedení UK přijmout opatření vedoucí k vytvoření konkurenčního prostředí při               
poskytování služeb foto a video záznamů na ceremoniích UK.“ Počet hlasů: 3-0-6 
 
Jan Málek (FSV) řekl, že z materiálu, který Sociální komise AS UK obdržela od zástupce firmy Foto Real, nemá                  
připomínek a souhlasí s tím, aby focení na imatrikulacích a promocích dále provozovala firma Foto Real. Mgr. Jan                 
Kříž (PřF) odpověděl, že návrh usnesení navrhl z důvodu, aby bylo nastoleno konkurenční prostředí a aby po                
určitém čase bylo možné porovnat mezi poskytováním služeb i mezi kvalitou fotografií. 
 
Dalibor Neckář (PedF) souhlasil s tím, že Sociální komise AS UK dostala od firmy Foto Real vyjádření na své                  
otázky. Domnívá se, že by měla firma dostat čas na to, aby požadavkům komise vyhověla. 
 
Návrh usnesení: 
„Sociální komise AS UK vzala na vědomí vypracované poznámky, které předložily konkrétní návrhy zlepšení              
kvality služeb. Sociální komise AS UK očekává zapracování předložených poznámek ze strany společnosti Foto              
Real. Do konce akademického roku 2015/2016 provede mezi studenty hodnocení kvality, kdy následně budou              
na základě výsledků provedeny relevantní kroky ze strany Sociální komise.“ Počet hlasů: 7-0-3 

 
6. Studentský klub Celetná 
 
PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, informovala o vypsání architektonické soutěže na návrh               
prostoru Studentského klubu Celetná. Zmínila, že soutěž dovedl do konce Mgr. Pavel Buriánek (IPSC), s               
propagací soutěže pomohla Bc. Anna Matys. Registrace probíhala do 14. června 2015. Do soutěže se přihlásilo                
mnoho návrhů. 
 
Dalibor Neckář (PedF) se zeptal, jaké pravomoce má Komise pro Studentský klub Celetná. PhDr. Alice N.                
Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, odpověděla, že komise byla zřízena proto, aby zde byli zástupci               
studentských spolků, a to paritně zastoupením studentských spolků z humanitních a přírodovědných spolků, a             
měla by sloužit jako opora a podpora pro Koleje a menzy. Dalibor Neckář (PedF) řekl, že komisi vítá, ale myslí                    
si, že vnímá, že chybí tomuto studentskému klubu vize a plány do budoucna, klub je na dobré adrese a nemá                    
pocit, že by byl plně využíván. 
 
Bc. Tomáš Bederka (PedF) zdůraznil, že když domlouval akci ve Studentském klubu Celetná pro studentský               
spolek, tak mu byly provozovatelem nabídnuty podmínky, které byly daleko horší, než v jiných klubech v Praze. 
 
Mgr. Martin Holý (HTF) navrhl, aby byla komise zrušena a aby se jednou za čas (půl roku) obeslal seznam                   
zaregistrovaných studentských spolků na UK, s tím, že se bude konat schůzka na téma fungování Studentského                
spolku Celetná, kde by se dané požadavky řešili. 
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Bc. Tomáš Bederka (PedF) poprosil PhDr. Alici N. Tejkalovou, Ph.D., o zaslání koncepce Studentského klubu               
Celetná, slíbila, že koncept pošle. 
 
7. Informace od delegátů Sociální komise v pracovních komisích a radách 

 
a) Rada Kolejí a menz (Mgr. Miroslav Makajev, Bc. Jan Šimek, MSc.; PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek) 

Bc. Jan Šimek, předseda Rady KaM, představil fungování Rady KaM, včetně Výroční zprávy o hospodaření UK                
(součástí je výroční zpráva KaM). Zmínil, že provoz menz je ztrátový a KaM musí tuto ztrátu doplňovat vedlejší                  
činností. Rada KaM se v minulém roce sešla 11x, v tomto roce prozatím 4x. 
Mgr. Miroslav Makajev, člen Rady KaM, řekl, že v nedávné době byla schválena novela Řádu pro poskytování                
služeb KaM. Tato novela umožnila flexibilně reagovat na měnící se podmínky a trendy v ubytování. Dále zmínil,                
že byl schválen Organizační řád KaM. Zdůraznil, že stále dochází k postupné revizi jednotlivých předpisů KaM. 
 

b) Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (Bc. Karel Chlouba,            
Mgr. David Hurný, Mgr. Peter Korcsok) 

Mgr. David Hurný, člen hodnotící komise, informoval o činnosti komise dopisem před zasedáním sociální              
komise. Hodnotící komise se sešla jednou, kde se zabývala svou organizací a došlými žádostmi o podporu. 
 

c) Komise pro Studentský klub Celetná (Bc. Anna Matys) 
Bc. Anna Matys, členka komise pro SKC, na zasedání nedorazila, ani nereagovala na zaslané pozvání. 
 
Návrh usnesení: 
„Sociální komise AS UK je znepokojena nečinností Bc. Anny Matys jako J. M. panem rektorem pověřené osoby                 
pro Studentský klub Celetná.“ Počet hlasů:  6-0-0 
 

d) Komise pro přidělování startovacích bytů (Dalibor Neckář) 
Komise se od jmenování Dalibora Neckáře nesešla. 
 

8. Žádosti o jednorázovou finanční podporu 
 

a) Výstava Na film! (81 000 Kč) 
Na sociální komisi AS UK nebyl přítomný žádný představitel projektu. 
 
Návrh usnesení: 
„Sociální komise AS UK navrhuje J. M. panu rektorovi zvážit podporu ve snížené míře.“ Počet hlasů: 5-0-0 
 

b) Světový den zdraví (10 000 Kč) 
Marie Slavíková (2. LF) představila projekt Světový den zdraví. 
 
Návrh usnesení: 
„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje                 
ust. čl. 3 Opatření o zásadách pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel                 
podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu              
Světový den zdraví.“ Počet hlasů: 5-0-0 
 

9. Různé 
Nebyl navržen žádný bod do Různé. 
 
 
 
 
Zapsala: MUDr. Danka Humlová 
Za správnost: Mgr. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK 
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