
Zápis Sociální komise Akademického senátu UK (SK AS UK) ze dne 10. 10. 2011

Přítomni: Jiří Flam, Richard Chudoba, Miroslav Jašurek, Jakub Jeřábek, Miroslav Makajev, Ina 
Marešová, Marek Nečada, Marek Radecki, Oldřich Řeháček, Jan Šatra, Jan Šimek, Roman Šolc

Omluveni: Pavlína Kroupová

Hosté: Josef Kubíček (rektorát), Klára Vitoušová (Ifmsa), Andrej Černý (Ifmsa), Slaven Elčić 
(SUUK), Markéta Havelková (SUUK), Martin Holý (HTF)

Jednání začalo 18:09.

0) Schválení programu

Oproti avizovanému programu byl původní bod 3) "Ceny fotografií z promocí na UK" 3) 
předsunut před bod 2), bod 4) "Úvodní diskuze nad pravomocemi Rady KaM" přesunut na 
příští zasedání a nahrazen bodem "Výdejna Pacovská na HTF", dále přidán bod "Nominace 
Sociální komise AS UK do Rady KaM za AS UK".

Schváleno tichým souhlasem.

1) Schválení zápisu z minulého zasedání
Po připomínkách a opravách M. M.

schváleno tichým souhlasem.

2) Ceny fotografií z promocí na UK

K tomuto bodu se ujal slova pan kvestor Kubíček. Univerzita přímo oslovuje možné 
poskytovatele služeb (fotografování včetně videonahrávání), jelikož těchto není v Praze velké 
množství - v úvahu přichází cca tři takto komplexní společnosti zároveň poskytující kvalitní 
služby. Situace na ostatních VŠ v Praze je obdobná.

Připravuje se změna techniky Karolina umožňující automatizované focení/nahrávání. Do 
konce roku by měl být projekt konzultován s památkáři. Přibližně během jarního kola promocí 
by poté mělo dojít ke zkouškám nové techniky. V této době bude stále zajištěno paralelní 
poskytování služeb najatou firmou. Možným problémem se zdá ochrana osobnosti související 
s fotografováním.

Na dotaz M. N., zda univerzita platí firmě, zazněla odpověď, že firma má tržby jen z 
prodaných fotografií. 

Výpovědní lhůta smlouvy s firmou se stanovila na 3 měsíce.

SK AS UK bere na vědomí vystoupení pana kvestora.

3) Žádosti o finanční podporu

a) Ifmsa 

Jedná se žádost pro podporu konference formou poskytnutí prostor Karolina. Zúčastní se jí 
cca 350 studentů z celého světa, zaměstnanci ministerstva a významní lékaři. Pořadatelé také 



požádali o rozšíření žádosti i na poskytnutí přilehlých prostor a chodeb Karolina.

Usnesení 1: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle opatření rektora č.  
23/2007 ve znění změny opatření č. 6/2009 o jednorázové podpoře studentů, uspořádaní 
konference IFMSA včetně případného rozšíření na další prostory Karolina. 

Hlasování 10-0-0

Pořadatelům bylo doporučeno obrátit se dále na organizační odbor rektorátu. Také kancléř 
Jelínek o této záležitosti ví a bude nápomocen.

b) SUUK

V tomto případě se jednalo o žádost o pravidelnou podporu. Slaven Elčić informoval SK AS 
UK o činnostech v minulém roce dle předložené výroční zprávy za léta 2009, 2010. Nastala 
změna v předsednické funkci, kterou nově zastává Markéta Havelková. Bylo uvedeno, že 
nově studentské zástupce na veletrh Gaudeamus do Brna vybírá v kombinaci s propagačními 
odděleními fakult právě SUUK. 

Byla odpovězena otázka M. J. - požadované finance kryjí hlavní provozní náklady - prostory 
na 1. LF UK, telefony, tisky, technika.

S R. Š. se vyřešila nemožnost zapojení stud. komor fakultních senátů do SUUK.
M. N. byly vysvětleny položky ostatní služby a výnosy. Jsou to granty a čerpání z fondů 

(UK, či soukromé většinou fixovány na přesně danou akci) nebo dary.
J. J. se zeptal na důvody malé účasti studentů na akci Jarmark.
J. Š. se informoval o projektu UKčko TV - vyměnilo se vedení projektu kvůli osobním 

neshodám, ale vybavení financované z peněz UK se začíná znovu používat. Elčić předá apel 
nové redakci, aby připravilo zprávu, co se za peníze pořídilo a udělalo, či má v plánu udělat.

V druhém bloku byl představen projekt studentské konference připravovaný na jaro příštího 
roku, kdy by se měli pozvat senátoři univerzitních senátů z celé ČR a vyměnit si zkušenosti.

Usnesení 2: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi UK poskytnout podporu SUUK dle 
jejich Žádosti o pravidelnou finanční podporu dle opatření rektora č. 23/2007 ve znění změny 
opatření č. 6/2009 v požadované výši.

Hlasování 8-0-4

4) Výdejna Pacovská na HTF 

Martin Holý z AS HTF UK informoval o situaci s výdejnou, jednáních tajemníka a děkana 
HTF s ředitelem KaM (dále řed.) i usnesením AS HTF UK k této věci. Byli jsme informování 
o jednostranných krocích řed. oznamujících zavření výdejny v květnu 2011. Dále bylo 
jednáno až ke konci září a řed. nebyl schopen říci za jakých podmínek je ochoten výdejnu 
nechat v provozu - % pokrytí půlmiliónové ztráty, či nutné navýšení počtu vydaných obědů. Z 
posledních informací se zdá, že by se mohlo podařit zdržet zavření menzy do konce 
kalendářního roku.

Tento stav jistě nevychází vstříc potřebám fakulty, ale ekonomická situace je taková, že 
výdejna KaM si na sebe není schopna vydělat. Řed. jedná často až na popud vnějších subjektů 
(Rada KaM, vedení univerzity, SocKom, Grémium kolejních rad), a poté na druhou stranu, 
uskuteční velice výraznou změnu bez faktické diskuze se zainteresovanými - dlouhodobá 
ztrátovost výdejen byla řešena až na opakovaný popud ze strany Rady KaM, poté však vinou 
nedostatečné diskuze ze strany řed. i vedení HTF naznačí finální rozhodnutí, o kterém se není 
ochoten, či schopen se subjekty bavit. Další informací je řed. vydání rozhodnutí i přes záporné 



vyjádření grémia. V těchto často protiřečících si situacích by bylo vhodné vyslechnout také 
argumenty řed.

Otázkou zůstává, do jaké míry řed., či vedení KaM, postupuje s péčí řádného hospodáře i v 
jiných situacích a záležitostech i jeho schopnost proaktivnosti a pozitivního budoucího 
rozvoje KaM.

J. Š. přednesl názor ohledně opakování podobných problémů a jejich přesunu na samotné 
menzy v momentě, kdy již nebudou schopny vykrývat ztrátu z prodeje jídla z výnosů z 
doplňkové činnosti.

Usnesení 3: Sociální komise AS UK vyjadřuje hluboké znepokojení nad opakovaným 
manažerským selháváním vedení KaM, kdy ředitel jedná až na popud vnějších tlaků, iniciativně 
nehledá řešení a není ochoten efektivně komunikovat s partnery. Dále vyzývá Radu KaM, aby 
vzniklou situaci naléhavě řešila.

Hlasování 9-0-1

5) Nominace Sociální komise AS UK do Rady KaM za AS UK

J. Š. informoval z pozice předsedy Rady KaM o náplni práce Rady KaM. Připravují a 
schvalují se především především vnitřní předpisy, organizační řády a schémata, všeobecné 
podmínky ubytovaní, kriteria pro vyhodnocování žádostí. Navrhují a provádí se výpočty cen, 
či zlepšení např. cetralizování nákupů.

Jedinými kandidáty byli staronoví členové Jan Šimek navržený M. R. a Richard Chudoba 
navržený J. J. Nominován byl také M. M., který však kandidaturu odmítnul.

Usnesení 4: Sociální komise AS UK doporučuje AS Jana Šimka a Richarda Chudobu k navržení 
rektorovi do Rady KaM.

Hlasování 8-0-2

6) Různé

a) Informace z RVŠ
M. J. informoval o posledním dění v RVŠ a především ohledně usnesení sněmu o odmítnutí 

školného a razantnímu odmítnutí maximální hranice na 1/3 v novém VŠ zákoně.

SK AS UK bere na vědomí vystoupení ohledně informací z RVŠ.

Jednání skončilo v 21:26.

Zapsal Marek Radecki.


