
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 
14.05.2009

Přítomni: dle prezenční listiny SK ASUK, RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř UK), Ing. Josef Kubíček 
(kvestor UK), Ing. Bém (KaM UK), Ing. Prajer (KaM UK), Velkoborský (GPKR)

Program:
1. Zahájení zasedání
2. Zásady prázdninového ubytování na KaM UK
3. Zásady ubytování na KaM UK pro rok 2009/2010
4. Ceny za ubytování na KaM UK pro rok 2009/2010
5. Vzor smlouvy o ubytování
6. Návrh Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK
7. Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2009/2010
8. Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2009/2010
9. Věcný záměr OR Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově
10.Různé

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Zásady prázdninového ubytování na KaM UK

a. Sociální komise projednala předložený  materiál, žádné připomínky ani návrhy  nebyly 
vzneseny.

b. Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi UK vydat  opatření rektora “Zásady 
prázdninového ubytování na KaM UK” v navrženém znění. Hlasování: 7-0-0

3. Zásady ubytování na KaM UK pro rok 2009/2010
a. Sociální komise projednala předložený materiál a navrhla následující:

i. Ve výzvě zasílané k dočasnému nebo trvalému přestěhování (čl. 10 odst. 3) zanést 
povinnost uvádět provozní důvody.

b. Usenesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi UK vydat opatření rektora “ Zásady 
ubytování na KaM UK pro rok 2009/2010” ve znění navržených změn. Hlasování: 7-0-0 

4. Ceny za ubytování na KaM UK pro rok 2009/2010
a. Kvestor a ředitel KaM představili poskytnuté materiály a zdůvodnili změnu cen za ubytování. 

Další vývoj cen bude záviset hlavně na zájmu o koleje v přůběhu léta a odpovědném chování 
studentů při využívání energií.

b. Dotaz na rozdílnost nákladů srovnatelných kolejí v Praze - hlavní rozdíl je v počtu 
obhospodařovaných objektů a systému odběru energií, např. integrovaná menza. Příklad 
koleje Budeč a 17. listopadu - okna, zateplení, požární ostraha. Detailnější příklad bude ze 
strany KaM rozpracován pro vybrané koleje - pro správní náklady - pro zájemce.

c. Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje AS UK vyjádřit  se kladně k opatření rektora: 
“Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK pro akademický rok 2009/2010” 
v navrženém znění. Hlasování: 6-0-1 

5. Vzor smlouvy o ubytování
a. Kancléř UK představil vzor smlouvy.
b. Sociální komise projednala předložený  materiál, žádné připomínky ani návrhy  nebyly 

vzneseny.



c. Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje AS UK vyjádřit  se kladně k opatření rektora: 
“Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy  v Praze” v 
navrženém znění. Hlasování:  7-0-0

6. Návrh Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK
a. Kancléř představil zpracování věcného záměru do nového vnitřního předpisu a plánovaný 

harmonogram. 
b. Čl. 1 Připomínka k názvu a účelu - odpovídá předchozím dokumentům.
c. Čl. 2 Připomínka k definici účelového zařízení - odpovídá statutu.
d. Čl. 3 Dotaz na bezúhonnost - existuje možnost ověření? Spadá spíše do agendy  Legislativní 

komisi. Kol. Chudoba navrhl projednání v Legislativní komisi bude projednáno.
e. Čl. 4 Chybí “M” ve slově “vnitřním”. Připomínka byla ze strany předkladatele akceptována 

(bude řešeno modifikací předkladatelem).
f. Čl. 9 Dotaz na zveřejnění předpisu - řeší vnitřní předpis.
g. Čl. 15 Místo slova “ohodnocení” použít “posouzení žádosti zájemce”. Připomínka byla ze 

strany předkladatele akceptována (bude řešeno modifikací předkladatelem).
h. Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje AS UK schválit návrh “Řádu pro poskytování 

ubytovacích a stravovacích služeb UK” v navrženém znění. Hlasování: 7-0-1
7. Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2009/2010

a. Předsedající představil materiály.
b. Sociální komise projednala předložený  materiál, žádné připomínky ani návrhy  nebyly 

vzneseny.
c. Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje AS UK vyjádřit  se kladně k opatření rektora: 

“Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2009/2010” v 
navrženém znění. Hlasování: 9-0-0

8. Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2009/2010
a. Předsedající představil materiály.
b. Sociální komise projednala předložený  materiál, žádné připomínky ani návrhy  nebyly 

vzneseny.
c. Usenesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi UK vydat opatření rektora 

“Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2009/2010” v navrženém 
znění. Hlasování: 9-0-0

9. Věcný záměr opatření rektora Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově
a. Kancléř představil věcný záměr. 
b. Dotaz na možné lokality.
c. Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi UK zpracovat předložený  věcný 

záměr do podoby paragrafovaného znění opatření rektora. Hlasování: 8-0-0
10.Různé

a. Dotaz na nemožnost placení v menzách podle volného utváření cen. Opatření rektora je 
připravováno, bude projednáváno nejspiše na říjnovém zasedání senátu.

b. Informace z SK RVŠ - projednávání rozpočetu, projednání společné iniciativy proti škrtům v 
rozpočtu, účast na mezinárodní konferenci ministrů školství - studentská mobilita.

zapsal:  Mgr. Ondřej Kuda
vidoval: Bc. Jan Šimek


