
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 

03.12.2009 
Přítomní: členové Sociální komise dle prezenční listiny, prof. Jan Škrha (prorektor 
UK pro zahraniční styky a mobilitu), Ing. Josef Kubíček (Kvestor UK), Mgr. Michal 
Maršálek (odbor pro zahr. styky RUK), zástupci o.s. UKmedia, zástupci Média pro 
studenty o.s. 

Program: 

1. Zahájení jednání 
2. Krácení finančních prostředků na realizaci studijních pobytů programu 

LLP/Erasmus 
3. Aktualizace dlouhodobého záměru UK 
4. Vlastní hodnotící zpráva UK (předjednání) 
5. Žádost o jednorázovou finanční podporu Mikulášského debatního turnaje 

2009 
6. Žádost o jednorázovou finanční podporu audiovizuálního projektu UKáčko.tv 
7. Projekt „Internetová studentská televize“ 
8. Informace z Rady KaM 
9. Různé 

a. SKRVŠ 

Průběh jednání 

1. Zahájení jednání 
a. První část zasednání probíhá jako společné zasedání Studijní a Sociální 

komise AS UK 
2. Krácení finančních prostředků na realizaci studijních pobytů programu 

LPP/Erasmus 
a. Prorektor Škrha představil zprávu ke krácení fin. prostředků  

i. Předložený dokument shrnuje chronologii problému 
ii. Podané přihlášky splňující všechna kritéria budou 

dofinancovány z prostředků MŠMT (při jejich absenci z 
prostředků UK) 

iii. Deficit 130tis Eur, žádost o dofinancování podána na MŠMT 
b. Závěry projednávání 

i. Do zahraničí vyjedou všichni letos nominovaní studenti 
ii. Je plánována informační schůzka s fakultními koordinátory 

iii. O vykrytí výpadku financování programu LLP/Erasmus bylo 
požádáno MŠMT, v případě negativní odpovědi dofinancuje 
UK z vlastních zdrojů 

iv. V návaznosti na jednání s MŠMT (ve věci budoucího 
dofinancovávání) bude připravena případná změna systému 
vyhodnocování žádostí 

3. Aktualizace dlouhodobého záměru UK 
a. Sociální komise projednala dlouhodobý záměr UK 
b. Sociální komise vzala materiál na vědomí tichým souhlasem 

4. Vlastní hodnotící zpráva UK 



a. Vzhledem k rozsahu materiálu byl bod přesunut na další jednání 
Sociální komise. 

5. Žádost o jednorázovou podporu Mikulášského debatního turnaje 2009 
a. Sociální komise projednala žádost DKUK. 
b. usnesení: „Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi UK 

poskytnout jednorázovou finanční podporu Debatnímu klubu studentů 
a přátel Univerzity Karolovy na realizaci akce Mikulášského debatního 
turnaje 2009 v požadované výši.“ Přijato 6-0-0 

6. Žádost o jednorázovou finanční podporu audiovizuálnímu projektu UKáčko.tv 
a. Zástupci o.s. UKmedia představili projekt a zodpověděli otázky členů 

komise mířící jak na formální tak na obsahovou stránku žádosti 
b. Finální verze žádosti byla předložena v den zasedání komise (jak 

komisi tak rektorovi UK) 
c. K žádosti bude komise přistupovat jak k nově podané (vzhledem 

k tomu, že rozsahem ani obsahem není možné ji považovat za doplnění 
dřívější žádosti) 

d. usnesení: „Sociální komise AS UK odkládá projednávání a vyjádření 
k žádosti a projektu Ukačko.tv na své další zasedání.“  Přijato: 4-2-1 

7. Projekt Internetová studentská televize 
a. Pan Jorik Jakubisko predstavil projekt Média pro studenty o.s. 

„Internetová studentská televize“.  
b. Jde o prezentaci záměru který bude zřejmě dopracován do podoby 
žádosti o jednorázovou podporu.  

c. Sociální komise vzala po diskusi vystoupení p. Jakubiska na vědomí 
8. Informace z Rady KaM 

a. Kol. Chudoba informoval o proběhlých zasedáních Rady KaM a 
aktuálně projednávaném Organizačním řádu KaM  

b. Sociální komise vzala informace z Rady KaM na vědomí tichým 
souhlasem 

9. Různé 
a. Informace ze SKRVŠ 

i. Kol. Jašurek informoval komisi o aktuálním dění v rámci 
SKRVŠ. 

Zapsal: Jan Šimek 


