
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 
10.03.2009

Přítomni: dle prezenční listiny  SK ASUK, J.M. rektor UK Václav Hampl, RNDr. Tomáš Jelínek 
(kancléř UK), Ing. Bém (KaM UK), Ing. Prajer (KaM UK), Velkoborský (GPKR)

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Věcný záměr “vnitřní transformace KaM UK”
3. Různé

a. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami - podněty a připomínky

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Věcný záměr “vnitřní transformace KaM UK”

a. J.M. rektor uvedl věcný závěr vnitřní transformace KaM UK
b. proběhla diskuze nad obecnými principy záměru - bod B) přílohy  (vznik “Rady  UK”, 

posílení pozice ředitele KaM na úroveň podobnou děkanovi fakulty)
c. projednání věcného záměru po bodech (připomínky, návrhy či vyjasnění záměru jsou 

vztahovány k jednotlivým bodům záměru)
i. bod 3. - vypuštění nutnosti členství v akademické obci UK v případě člena kolejní rady
ii. bod 4. - vyjasnění: rektor UK předkládá org. řád AS UK (podle zákona), návrh 

vypracovává ředitel, po schválení Radou putuje k rektorovi UK který jej předkládá AS 
UK

iii.bod 5. - ředitel KaM navrhuje řešit vztah KaM a KR v jiném dokumentu (org. řád je 
obdobou statutu pro KaM - bude vyjasněno s KaM)

iv.bod 6. - ředitel KaM navrhuje doplnění na definice na “výkonným a řídícím orgánem”
v. bod 7. - dotaz: kolik členů ve výběrové komisi -> obtížně definovatelné, návrh: vyjádřit 

zastoupení osob delgovaných AS UK poměrově (vůči radě např. 2:1)
vi.bod 10. - vyjasnění: rektor UK může odvolat člena rady i bez podnětu navrhovatele; 
členem rady může být “kdokoliv”

vii.bod 11. pís. b) - poznámka: nemusí se vydávat každoročně
viii.bod 11. pís. f) - mechanismus v případě neschválení zprávy  o hospodaření upravit 

obdobně jako v bodu 15.
ix.bod 11. pís. g) - dotaz: veřejenost jednání Rady (upraví jednací řád rady), upravit 

zveřejňování a zasílání zápisů z jednání rady
x. bod 11. pís. l) - vyjasnění: odráží dlouhodobý  požadavek KaM, otázka vazby na smlouvu 

o ubytování (pravděpodobně podmínky účinné ke dni uzavření smlouvy)
xi.bod 11. pís. p) - vyjasnění: výše dluhu či podhledávky vyšší než 50 000 Kč
xii.bod 11. pís. t) - doplnění působnosti ve věcech kontroly  hospodaření (podání podnětu/

přímá kontrolní činnost)
xiii.bod 11. pís. v) -  návrh: nové pís.: navrhuje rektorovi UK členy  výběrové komise na 
ředitele KaM delegované radou (podle bodu 7.)

xiv.bod 14. - návrh: doplnit též o návrhy podel bodu 11. pís. a)
xv.bod 15. - diskuze nad nutností/závazností vyjádření SocKom, zakotvit přihlédnutí ke 

stanovisku rady (důvody vedoucí k neschválení...), bude rozvedeno v rámci další verze 
dokumentu



xvi.bod 20. pís. d) - návrh ředitele KaM na změnu definice služeb na “další služby 
poskytované v souvislosti s ubytováním” - definice v záměru převzata ze současných 
předpisů, bude projednáno s KaM

xvii.bod 25. - návrh ředitele KaM  na přesunutí této problematiky do jiného dokumentu (org. 
řád je obdobou statutu pro KaM - bude vyjasněno s KaM)

xviii.bod 27. - diskuze nad konkrétním provedením zveřejnění. Zveřejnění v rámci sítě 
Internet není postačující. Možnost  zveřejnění seznamu a “důlžitých” dokumentů na 
úřední desce v kombinaci s dostupností ostatních dokumentů na vrátnicích etc..

d. Připomínky a poznámky  budou zapracovány  do další verze věcného záměru, který  se bude 
projednávat v rámci Socialni komise AS UK.

e. Další připomínky k věcnému záměru (verze 9.3.2009) je možné zasílat do 19.03.2009.
3. Různé

a. Kancelář pro studenty se speciálními potřebami - podněty a připomínky
i. Komise obdržela vyjádření k připomínkám obsaženým v dopise od kol. Matouškové. 

Toto vyjádření bude rozesláno komisi v el. podobě v rámci konference.
ii. Projednávání tohoto bodu bylo z čsových důvodů přeloženo na další jednání komise.

Přílohy:
1. Změna způsobu řízení ubytovacích a stravovacích služeb zajišťovaných na Univerzitě Karlově 

(“vnitřní transformace KaM UK”) - Věcný záměr

zapsal: Bc. Jan Šimek



Změna způsobu řízení ubytovacích a stravovacích služeb zajišťovaných na Univerzitě 
Karlově 

(„vnitřní transformace KaM UK“)

Věcný záměr 

A. Výchozí stav
Potřeba předkládaného návrhu je dána odložením transformace Kolejí a menz UK na samostatnou 
právnickou osobu, o kterém bylo rozhodnuto z důvodů neúměrných rizik při současné hospodářské 
krizi v ČR. Tímto odložením však nepominuly důvody pro transformaci KaM, jejichž  část je možné 
zohlednit i v případě, že KaM nyní zůstávají v rámci Univerzity Karlovy.

B. Hlavní principy
Hlavním principem je zjednodušení rozhodovacích procesů v souvislosti s ubytovacími 
a stravovacími službami. Toho se zamýšlí dosáhnout přesunem mnohých kompetencí na Koleje 
a menzy, a to jak na ředitele, tak na nově navrhovaný orgán – Radu Kolejí a menz. Tato Rada, 
tvořená osobami delegovanými Akademickým senátem UK, rektorem a Grémiem předsedů 
kolejních rad by na návrh ředitele schvalovala zásadní dokumenty  dlouhodobého charakteru 
a vyjadřovala se k dalším klíčovým otázkám. Návrh dále umožňuje posílení stávajících kompetencí 
kolejních rad a Grémia. Pozice ředitele KaM se posiluje tím, že by získal postavení podobné 
děkanovi fakulty (kompletní svěření výkonu správy  majetku – nakládání s finančními prostředky, 
doplňková činnost, pracovněprávní vztahy apod. - a veškerou „zbytkovou“ pravomoc). Zásadní 
význam by získal Organizační řád Kolejí a menz, který  by  měl charakter statutu. Role rektora, 
Akademického senátu UK a sociální komise by spočívala ve vlivu na složení Rady  KaM a na 
jmenování ředitele, v oblasti kontroly a ve výkonu exekutivních pravomocí v případě trvající 
neshody mezi ředitelem a Radou KaM.
Tyto principy by po formální stránce byly primárně realizovány komplexní novelou Řádu 
vysokoškolské koleje a Řádu menzy a dílčí novelou Statutu UK.

C. Vlastní věcný záměr
Stávající znění Řádu vysokoškolské koleje a Řádu menzy  bude zjednodušeno a plně nahrazeno 
úpravou dle dále uvedených bodů s tím, že podmínky pro případné svěření zajišťování ubytovacích 
nebo stravovacích služeb jiné právnické osobě obsažené ve Změně Řádu vysokoškolské koleje 
a Změně Řádu menzy schválené AS UK v lednu 2009 zůstanou zachovány.

Věcný záměr budoucí úpravy obsažené v Řádu vysokoškolské koleje a v Řádu menzy:

• Vymezení Kolejí a menz, orgánů a organizačního řádu

1. Koleje a menzy (dále jen „KaM“) jsou další součástí UK pro zabezpečování ubytovacích 
a stravovacích služeb zejména pro potřeby členů akademické obce UK.

2. Orgány KaM jsou ředitel, Rada Kolejí a menz  a Grémium předsedů kolejních rad. Na kolejích 
se dále zřizují kolejní rady. 



3. Členem jakéhokoliv orgánu KaM a kolejní rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla 
věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a která je bezúhonná ve smyslu trestního 
zákona. Členem grémia a kolejní rady může být pouze člen akademické obce UK.

4. Organizační řád KaM (dále jen „organizační řád“) je vnitřní předpis této další součásti UK. 
Návrh tohoto předpisu podává rektor Akademickému senátu UK, dále jen „AS UK“ po jeho 
předchozím schválení Radou KaM, není-li dále stanoveno jinak.

5. Organizační řád zejména upravuje podrobnosti o činnosti, členění, řízení a vnitřní organizaci 
KaM, blíže vymezuje působnost, jednání a vzájemné vztahy orgánů KaM a kolejních rad. 
V organizačním řádu je též vymezen interní kontrolní systém KaM, systém hodnocení kvality 
a způsob řešení stížností a podnětů ve věci ubytovacích a stravovacích služeb.

• Ředitel

6. Ředitel Kolejí a menz (dále jen „ředitel“) je výkonným orgánem KaM.
7. Ředitele jmenuje rektor na základě výběrového řízení. Členem výběrové komise jsou vždy dva 

zástupci delegovaní AS UK a jeden zástupce delegovaný Radou. Ředitele KaM odvolává rektor 
na návrh AS UK, na návrh Rady, nebo – po projednání v Radě – z vlastního podnětu.

8. Ředitel KaM jedná a rozhoduje jménem UK ve všech věcech týkajících se KaM a ubytovacích 
a stravovacích služeb poskytovaných KaM, nestanoví-li vnitřní předpis UK nebo opatření 
rektora vydané na základě vnitřního předpisu UK jinak. Řediteli je též svěřen výkon práva 
hospodaření podle čl. 49 písm. d) Statutu UK s tím, že v případě pronájmů je hranice výměry a 
doby uzavření smlouvy stanovena obdobně jako u děkana fakulty.

• Rada KaM

9. Rada Kolejí a menz (dále jen „Rada“) je orgánem vnější kontroly KaM.
10. Rada má sedm členů. Tři členy Rady jmenuje rektor na základě návrhu AS UK, dva členy na 

základě návrhu grémia a dva členy z vlastního podnětu. Funkční období člena Rady je dvouleté. 
Člen Rady může být rektorem odvolán před uplynutím funkčního období; navrhne-li odvolání 
člena Rady ten, kdo jej nominoval, rektor jej odvolá. Rada volí ze svých členů předsedu 
a místopředsedu Rady.

11. Rada
a) schvaluje návrh organizačního řádu předložený ředitelem,
b) schvaluje návrh ředitele na vydání zásad ubytování,
c) schvaluje návrh ředitele na vydání zásad pro poskytování stravovacích služeb,
d) schvaluje návrh ředitele na stanovení cen za ubytování pro studenty studující ve studijním 

programu akreditovaném v českém jazyce,
e) schvaluje návrh ředitele na stanovení postupu, kterým se určují ceny za stravování pro 

studenty,
f) schvaluje výroční zprávu o činnosti a o hospodaření KaM předloženou ředitelem,
g) schvaluje jednací řád Rady,
h) schvaluje volební řád pro volbu členů kolejních rad,
i) schvaluje návrh ředitele na jmenování a odvolání členů námitkové komise, 
j) navrhuje rektorovi odvolání ředitele, 
k) vyjadřuje se k návrhu vzoru smlouvy o ubytování předloženému ředitelem,



l) vyjadřuje se k návrhu všeobecných ubytovacích nebo všeobecných stravovacích podmínek, 
m) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu KaM,
n) vyjadřuje se k návrhu smluv o pronájmu, jejichž  uzavření není v kompetenci ředitele, nebo 

smluv o pronájmu prostor o výměře přesahující 200 m2 s dobou platnosti přesahující tři 
roky,

o) vyjadřuje se k záměru nakládání s movitým majetkem v hodnotě přesahující kompetenci 
ředitele a k záměru změnit výkon správy nemovitého majetku (čl. 7 odst. 2 Pravidel pro 
správu majetku UK) týkajícího se KaM,

p) vyjadřuje se k záměru ředitele prominout dluh nebo pohledávku v hodnotě přesahující 
kompetenci ředitele,

q) vyjadřuje se k dalším záležitostem, které jí předloží AS UK, rektor nebo ředitel anebo 
o kterých tak stanoví organizační řád,

r) deleguje své zástupce do komisí, stanoví-li tak organizační řád,
s) předkládá podněty řediteli nebo grémiu,
t) vykonává působnost ve věcech kontroly  poskytování ubytovacích a stravovacích služeb 

a řešení stížností stanovenou organizačním řádem,
u) předkládá rektorovi a AS UK výroční zprávu o své činnosti.

12. Rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, k usnesení je 
zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů

13. Návrhy ředitele podle bodu 11 písmena a) až f) a i) může rada schválit, nebo neschválit; 
pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Ředitel však může na jednání rady projednávaný  návrh 
změnit nebo stáhnout z programu jednání. 

14. O návrzích podle bodu 11 písm. b) až e) jsou členové Rady vždy povinni informovat orgán, 
který je nominoval, v případě AS UK pak Sociální komisi AS UK.

15. Jestliže Rada předložený návrh ředitele podle bodu 11 písm. a) až e) nebo i) ani po opakovaném 
předložení neschválí, nebo jestliže předložený  návrh ve lhůtě 30 dnů od jeho předložení bez 
důvodu hodného zvláštního zřetele neprojedná může ředitel požádat rektora, aby
a) organizační řád návrh předložil AS UK ke schválení, nebo
b) dokumenty uvedené v bodě 11 písm. b) až e) vydal opatřením rektora nebo jmenoval anebo 

odvolal člena námitkové komise, a to vždy po předchozím vyjádření Sociální komise 
AS UK.

16. Jestliže rada nezaujme stanovisko k návrhu ředitele, ke kterému se vyjadřuje, ve lhůtě 30 dnů 
ode dne jeho předložení, má se za to, že se vyjádřila. V případě podle bodu 11 písm. n) 
a stanoví-li tak organizační řád v případech podle bodu 11 písm. q) a r) se lhůta podle první 
věty zkracuje na 15 dnů. 

17. Podrobnosti o jednání Rady, včetně možnosti jednání per rollam,  upravuje jednací řád Rady. 
Administrativní potřeby Rady zajišťují KaM.

• Grémium předsedů kolejních rad

18. Grémium předsedů kolejních rad (dále jen „grémium“) je poradním orgánem reprezentujícím 
studenty ubytované v kolejích. 

19. Členy  grémia jsou předsedové kolejních rad. Grémium volí ze svých členů předsedu a popř. 
místopředsedu grémia.



20. Grémium
a) schvaluje jednací řád grémia,
b) schvaluje jednací řád kolejní rady,
c) vyjadřuje se k návrhu ubytovacího řádu předloženému ředitelem,
d) vyjadřuje se k návrhu na stanovení výše úhrad za služby poskytované v souvislosti 

s ubytováním studentům, nestanoví-li organizační řád, že se k takovému návrhu vyjadřuje 
kolejní rada, 

e) vyjadřuje se k záležitostem, které mu předloží ředitel, kolejní rada anebo o kterých tak 
stanoví organizační řád,

f) deleguje své zástupce do komisí, stanoví-li tak organizační řád,
g) vykonává působnost v záležitosti rezervace ubytování na kolejích stanovenou organizačním 

řádem nebo zásadami ubytování, 
h) vykonává působnost ve věcech kontroly poskytování ubytovacích služeb a řešení stížností 

stanovenou organizačním řádem,
i) předkládá podněty řediteli, Radě nebo kolejní radě.

21. Podrobnosti o jednání grémia, včetně možnosti jednání per rollam,  upravují jednací řád grémia. 
Postup  v případě nečinnosti grémia upravuje organizační řád. Administrativní potřeby grémia 
zajišťují KaM.

• Kolejní rada

22. Kolejní rada je samosprávným orgánem studentů ubytovaných v určité koleji nebo kolejích.
23. Členy  kolejní rady jsou osoby zvolené na příslušné koleji nebo kolejích; podrobnosti stanoví 

volební řád pro volbu členů kolejních rad. Kolejní rada volí ze svých členů předsedu a popř. 
místopředsedu kolejní rady.

24. Kolejní rada
a) vyjadřuje se k záležitostem týkajících se příslušné koleje nebo kolejí, o kterých tak stanoví 

organizační řád,
b) v mezích stanovených v organizačním řádu nebo v zásadách ubytování provádí rezervace 

ubytování na dané koleji,
c) vyjadřuje se k návrhu podrobností k ubytovacímu řádu platných pro danou kolej nebo dané 

koleje předložených ředitelem.
d) vyjadřuje se k záležitostem, které ji předloží vedoucí koleje, grémium anebo o kterých tak 

stanoví organizační řád,
e) deleguje své zástupce do komisí, stanoví-li tak organizační řád,
f) vykonává působnost ve věcech kontroly poskytování ubytovacích služeb a řešení stížností 

stanovenou organizačním řádem,
g) předkládá podněty vedoucímu koleje nebo grémiu.

25.Funkční období členů kolejní rady a důvody zániku členství v  kolejní radě jsou stanoveny 
v organizačním řádu

26. Podrobnosti o jednání kolejní rady, včetně možnosti jednání per rollam,  upravuje jednací řád 
kolejní rady. Postup v případě nečinnosti kolejní rady  upravuje organizační řád. Administrativní 
potřeby kolejní rady zajišťují KaM.

• Zveřejňování předpisů, soulad předpisů, nápravná opatření



27. Předpisy a dokumenty uvedené v bodech 11, 20 nebo 24 se zveřejňují na úřední desce KaM 
a prostřednictvím sítě Internet; případné další formy zveřejňování těchto předpisů a dokumentů, 
jakož i způsob zveřejňování dalších materiálů stanoví organizační řád.

28. Předpisy a dokumenty uvedené v bodech  11, 20 nebo 24 jakož i jiná opatření a úkony ředitele 
musí být v souladu s vnitřními předpisy UK, s Dlouhodobým záměrem UK a jeho aktualizací 
a s rozpočtem UK a musí odpovídat hospodářským, administrativním a technickým možnostem 
KaM.

29. Předpisy a dokumenty  uvedené v bodech 11, 20 nebo 24 nemohou rozšířit  kompetence Rady, 
grémia nebo kolejní rady. 

30. Jestliže jsou zásady  ubytování, zásady pro poskytování stravovacích služeb, vzor smlouvy 
o ubytování, ubytovací řád, podrobnosti k ubytovacímu řádu, všeobecné ubytovací podmínky, 
všeobecné stravovací podmínky, jednací řád Rady, volební řád pro volbu členů kolejních rad, 
jednací řád grémia nebo jednací řád kolejní rady  anebo opatření nebo jiný úkon ředitele 
v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity, rektor účinnost takového 
předpisu z vlastního podnětu nebo na návrh AS UK pozastaví a vyzve příslušný  orgán 
k nápravě; není-li náprava zjednána v rektorem stanovené lhůtě, postupuje se podle čl. 36a 
Volebního a jednacího řádu AS UK. 

31. Náležitosti výroční zprávy o činnosti KaM  jsou stanoveny organizačním řádem a rektorem; 
součástí výroční zprávy je vždy souhrnná informace o řešení stížností na ubytovací nebo 
stravovací služby. 

• Ubytovací služby

32. KaM poskytují ubytovací služby zejména studentům UK a dále dalším osobám za podmínek 
stanovených v Řádu vysokoškolské koleje, v organizačním řádu, v zásadách ubytování 
a v opatřeních ředitele.

33. Zásady  ubytování upravují ubytování studentů UK a popř. dalších osob v kolejích UK, zejména 
druhy ubytování, kritéria pro hodnocení žádostí a podávání námitek. Studentům UK studujícím 
v prezenční formě studia je pro účely dlouhodobého ubytování vyhrazeno min. ¾ ubytovací 
kapacity  kolejí UK; dlouhodobým ubytováním se rozumí ubytování na akademický rok, nebo 
na školní rok, anebo na celou dobu studia. O ubytování v kolejích UK se každoročně žádá, 
nejde-li o ubytování na celou dobu studia. S osobou, které je ubytování v kolejích UK 
poskytnuto, se uzavírá smlouva o ubytování (§ 754 a násl. občanského zákoníku).

34. Žádosti o dlouhodobé ubytování v kolejích UK se při výběru zájemců vyhoví vždy, jestliže 
zájemce je studentem studijního programu v prezenční formě akreditovaném na UK, nebo byl 
k takovému studiu přijat a je
a) osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou nebo
b) oboustranným sirotkem.
Žádosti o dlouhodobé ubytování v kolejích UK se při výběru zájemců vyhoví vždy též tehdy, 
jestliže zájemce je studentem doktorského studijního programu v prezenční formě 
akreditovaném na UK, nebo byl k takovému studiu přijat, a splňuje-li minimální kritéria 
stanovená v Zásadách ubytování.

35. Zájemce o dlouhodobé ubytování v kolejích UK, kterému nebylo vyhověno, může podat 
námitku. O námitkách  rozhoduje námitková komise; polovinu komise tvoří studenti. 



• Stravovací služby 

36. KaM poskytují stravovací služby zejména studentům a zaměstnancům UK a dále dalším 
osobám za podmínek stanovených v Řádu menzy, v organizačním řádu, v zásadách pro 
poskytování stravovacích služeb, v kolektivní smlouvě  a v opatřeních ředitele.

37. Zásady  pro poskytování stravovacích služeb upravují stravování v menzách UK. Vyplývá-li to 
z rozpočtu UK, má student UK nárok na stravování za zvýhodněnou (studentskou) cenu. 
Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci UK se stravují za podmínek stanovených  
vkolektivní smlouvě. 

D. Účinnost, přechodná ustanovení

Účinnost nových znění Řádu vysokoškolské koleje a Řádu menzy se navrhuje dnem 1. října 
2009. V přechodných ustanoveních by byla mimo jiné stanovena povinnost vytvořit Radu do 
15. října 2009 a  předložit návrh organizačního řádu rektorovi do 31. prosince 2009 a řešena 
nezbytná kontinuita některých dosavadních předpisů a orgánů.

E. Harmonogram projednávání návrhu

(i) projednání 1. verze věcného záměru v kolegiu rektora  9. března 2009 
(ii) projednání 1. verze věcného záměru v Sociální komisi AS UK 10. března 2009
(iii) projednání 2. verze věcného záměru v Sociální komisi AS UK 25-26. března 2009
(iv) projednání návrhů změn vnitřních předpisů v kolegiu rektora 30. března 2009 
(v) předložení návrhů změn vnitřních předpisů AS UK   3. dubna 2009 
(vi) schvalování návrhů změn VP v AS UK    27. května 2009 


