
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 
12.02.2009

Přítomni: dle prezenční listiny SK ASUK, J.M. rektor UK Václav Hampl, prof. Stanislav
Štěch (prorektor pro rozvoj), Ing. Josef Kubíček (kvestor UK), Ing. Bém (KaM UK), Šeremeta (KR 
Jednota), Králová (GPKR, KR Jednota)

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Transformace KaM v současné globální ekonomické situaci
3. Různé

a. Hlávkova koleje - obsazování
b. SKRVS

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Transformace KaM v současné globální ekonomické situaci

a. Kvestor informoval o provedené analýze záměru založit KaM  v souvislosti se současnou 
ekonomickou situací.
i. Auditorská firma EUROTREND byla požádána o vypracování analýzy. Analýza byla 

doručena 10.2.2009. Stanovisko auditorské firmy shrnuje vývoj. Rozšiřuje stanoviska 
vydaná auditorskou firmou v souvislosti s přípravou transformace.

ii. Závěrem studie:
1. Velké rizko udržení činnosti nově vzniklého subjektu ve smyslu získávání 

překlenovací úvěrů z hlediska provozní prostředků - financování bankou je v 
současné situaci složité. Pokud nejsou záruky od 3. subjektů není možné získat 
půjčky.

2. Pokles cestovního ruchu v Pražské oblasti - lze očekávat omezení příjmů z doplňkové 
činnosti (ubytování turistů ve volných kapacitách). Lze očekávat že příjmy  z této 
oblasti nemohou dosáhnout běžné výše.

3. Auditorská společnost doporučuje odložení projektu transformace - který je podle 
názoru společnosti kvalitně připraven.

b. v této souvislosti byli osloveni někteří členové správní rady UK
i. Dotazovaní členové správní rady se s výsledkem analýzy auditorské firmy stotožňují. 

Domnívají se že nově vzniklá společnost by se mohla dostat do problémů.
c. Rektor UK rozhodl, že rizika spojené se založením KaM z.s.p.o. jsou příliš velká a že 

realizaci projektu je třeba odložit.
d. Rektor představil 2 varianty budoucího postupu

i. bez dalšího se projekt transformace odkládá o cca 2 léta
ii. odklad bez dalšího, ale se současnou modifikací stávajícího stavu KaM úpravou vnitřních 

předpisů a dalších opatření
1. změny by bylo možno připravit do květnového zasedání AS UK
2. náměty do konce února, do poloviny března zasedání nad tímto problémem
3. změna by se měla týkat většiny vnitřích předpisů spojených s KaM, pronájmy prostor, 

rozpočtové priority
e. Byly diskutovány další důvody vedoucí k pozastavení projektu transformace



i. Kvestor blíže specifikoval možné finanční problémy nově vzniklého subjektu za současné 
situace

ii. Ředitel KaM přiblížil možné dopady krize na nově vzniklou společnost z pohledu 
současných KaM a předpokladů pro letošní rok

iii.Ředitel KaM komentoval opatření které budou KaM podnikat za současné situace. 
Prozatím není nutné postupovat podle krizového scénáře, příslušná opatření jsou ovšem 
připravena.

iv.Kvestor zodpověděl otázky týkající se předložené auditorské zprávy. Diskutovány byly 
otázky poklesu turistického ruchu a případného získání úverů.
1. poskytování úvěrů bylo prověřeno u KB a CS (60% úvěrů bylo vypovězeno a 

odmítnuto prodloužení, došlo k navýšení poplatků). Z tohoto hlediska je velmi 
ohroženo přežití subjektu v případě možných problémů.

f. možnosti transformace stáv. stavu
i. cíl transformace spočívající v zefektivnění fungování KaM je možné dosáhnout i vnitro-

univerzitně
ii. cíl spočívající v ekonomickém zlepšení funkce bohužel nelze tímto způsobem dosáhnout
iii.hlavní cíle vnitřní transformace KaM

1. zefektivnění řízení KaM
2. zvýšní vlivu příjemců služeb
3. odrušení zátěže na vedení UK, redukce sprostředkujících článků

3. Různé
a. Hlávkova kolej, obsazování

i. UK se nedří naplnit  kapacit UK na HK - existuje možnost omezení kapaci (diskutováno 
před cca rokem)
1. zařazení informace o HK do materiálů KaM?
2. propagace v iForu
3. možným důvodem je vysoká adminstrativní zátěž kladená na žadatele

b. SK RVŠ
i. projekt s ACSA - rozvojový  projekt VUT, projekt byl VUT odmítnut, rektor VUT byl 

požádán o vysvětlení
1. šlo o podporu jiného projketu a vnitřní agendu v rámci VUT (i ve vztahu k ACSA)
2. je hledán jiný způsob financování - z fondu ministra nebo náměstka

ii. od 15. - 19.2 Evropská stud. konvence
1. akce probíhá dle připravených scénářů a v rámci programu o kterém byla komise 

informována již dříve
c. zasedání k tématu modifikace v terciálním (zejména univerzitním) vzdelávání

i. z důvodu nekonání výjezního zasedání se probírání přesune do rozšířených komisí
ii. sociální aspkety v vysokoškolského vzdělávání by měly být diskutovány v rámci 

rozšířeného jednaní SocKom 
iii.domluven termín jednání: 25.2.2009 od 15:30

d. dotazy na ředitele KaM
i. bezlimitní systém - zavedení je možné ve chvíli kdy budou upraveny předpisy univerzity

1. je možné postihnout celou škálu podávaných pokrmů
2. bylo by vhodné aby systém nabíhal s počátkem ak. roku

ii. využívání současného systému
1. systém prozatím nepřinesl významné výsledky, jídlo si objednává cca 15% strávníků 

(více zaměstnanci, než studenti)
zapsal: Bc. Jan Šimek


