
Zápis ze schůze Petiční komise AS UK 
konané dne 11.10.2012

Přítomni: kol. Mgr. Flam (zároveň člen Sociální komise), kol. Mgr. Makajev 
(předseda;zároveň člen Sociální komise), kol. Mgr. Šolc (zároveň člen Sociální komise), kol. 
Mgr. Zajíček 
Omluveni:  kol. dr. Sláma, kol. dr. Žárský (místopředseda)
Nepřítomni: kol. Mgr. Nečada
Přítomní další členové Sociální komise AS UK: kol. dr. Jeřábek, kol. Bc. Kotek, kol. Bc. 
Kroupová, kol. Mgr. Radecki (předseda), kol. Bc. Sedláčková, kol. Mgr. Šimek
Hosté (bez titulů): Fontana (místopředseda AS UK), (Holý (HTF), Hurný (PřF), Hrdlička 
(PřF), Chudoba (RkaM), Jašurek (SKRVŠ), Kubíček (kvestor UK), Macoun (ředitel KaM), 
Motloch (PřF), Vyvadil (PřF)

Program:

1)  Volba předsedy Petiční komise
2)  Koleje a menzy (společné jednání se sociální komisí AS UK)

Ad 1) Kol. Mgr. Makajev zahájil zasedání a seznámil přítomné s tím, že vzhledem ke svému 
absolvování magisterského studijního programu na PF UK a následném postupu dle čl.  9, 
odst. 4 VaJŘ AS UK zanikla jeho funkce předsedy komise a je tedy třeba zvolit předsedu 
nového. V následné diskusi byl navržen znovu kol. Mgr. Makajev a následně jednomyslně 
zvolen.
 
Jednání bylo poté přerušeno do začátku společného jednání se Sociální komisí.

Ad 2) Předseda komise  zahájil  společné  jednání  obou komisí  a  seznámil  členy komise  s 
postupem. V první části diskuse komise probíraly problémy vzniklé při přidělování kolejí pro 
akademický  rok  2012/2013.  Bod  uvedl  kol.  Mgr.  Šimek,  předseda  Rady  Kolejí  a  menz 
(RKaM). Ve svém vystoupení zrekapituloval průběh letošního řízení o ubytování studentů a 
reagoval  na stížnost,  zaslanou kol.  Hurným jak Petiční  komisi,  tak  JM Rektorovi  UK. V 
následné  diskusi  reagoval  na  dotazy  členů  komise  a  dalších  hostů  věnovaných  jak 
konkrétnímu  problému,  tak  koncepčním otázkám ubytovacího  řízení.  Zároveň  informoval 
členy komise, že případná omluva či kompenzace poškozeným žadatelům bude na programu 
jednání RKaMu.

Ve druhé části  diskuse předseda sociální komise představil  členům Ing. Macouna, nového 
ředitele Kolejí a menz. Ředitel  KaM se představil  a ve svém úvodním vystoupení nastínil 
krátkodobé cíle pro stabilizaci organizace, a to jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. 
Zároveň  informoval  o  ustavení  „řešitelské  komise“  pro  přípravu  změn  v  ubytovací 
problematice již od příštího akademického roku. V následné diskusi se probírala mimo jiné 
témata  zahraničních  studentů,  webových  stránek  KaMu nebo  zadávání  zakázek.  Členové 
komise zároveň dodali řediteli KaMu i některé konkrétní podněty a společně vyjádřili zájem o 
vzájemnou komunikaci mezi vedením KaMu, Radou KaMu a sociální komisí AS UK.

Zapsal: Makajev


