
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 

25.03.2010 
Přítomní: členové Sociální komise dle prezenční listiny, hosté: Ing. Bém (ředitel 
KaM) 

Program: 

1. Zahájení jednání 
2. Organizační řád Kolejí a menz 
3. Žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Media pro studenty o.s. - 

Projekt internetové studentské televize 
4. Diskuze nad pravidly poskytování finanční podpory zájmové činnosti studentů 

univerzity 
5. Informace z Rady KaM 
6. Různé 

a. Promoce - foto 

Průběh jednání 

1. Zahájení jednání 
2. Organizační řád Kolejí a menz 

a. Sociální komise projednala Organizační řád kolejí a menz a  
b. Usensení: „Sociální komise AS UK doporučuje AS UK schválit 

Organizační řád kolejí a menz v navržené znění.“ Hlasování 8-0-0 
c. Sociální komise navrhuje vedení univerzity prozkoumat současný stav 

webových stránek www.ubytovani.cuni.cz a určit jejich roli v rámci 
poskytovaní informací o ubytování obecně i ve vztahu ke KaM. 

3. Žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Media pro studenty o.s. - 
Projekt internetové studentské televize 

a. Usnesení: „Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko 
k žádosti o podporu s výhradou k výši požadovaného příspěvku a 
doporučuje rektorovi poskytnout podporu po přezkoumání skutečné 
finanční náročnosti projektu specifikovaném v žádosti a případně 
zvážit další nefinanční podporu tomuto projektu.“ Hlasování: 7-0-1 

4. Diskuze nad pravidly poskytování finanční podpory zájmové činnosti studentů 
univerzity 

a. Proběhla diskuze nad obecnými pravidly poskytování podpory 
zájmové činnosti studentů. 

b. Sociální komise (vzhledem k současné praxi) navrhuje následující 
úpravu 

i. Změna v pravidlech by se měla dotknout pouze jednorázových 
příspěvků na činnost spolků. 

ii. Tyto typy žádostí by se rozdělily na dvě kategorie – „malé“ 
žádosti (do 35tis. Kč) a „velké“ žádosti (nad 35tis Kč). 

iii. Malé žádosti by bylo možno posuzovat dle současných pravidel 
průběžně. 

iv. Velké žádosti by se posuzovali ve dvou termínech v průběhu 
roku, šlo by tedy o jistou formu „žádostí o grant“. 



v. V prvním termínu vyhodnocování žádostí by bylo možno 
vyčerpat maximálně 60% prostředků vyhrazených na podporu 
zájmové činnosti studentů. 

vi. Z diskuze vyplynula nutnost upravit termíny a lhůty tak, aby se 
ošetřila doba prázdnin a zároveň aby se doba projednávání 
v komisi nezapočítávala do 30 denní lhůty k vyřízení žádosti. 

vii. Sociální komise předpokládá následující nutné úpravy vnitřních 
předpisů UK a příslušných OR. 

1. Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK 
a. Zřejmě bude nutné zavést definici „velkého“ a 

„malého“ projektu již v tomto dokumentu – 
s ohledem na nutnost specifikovat lhůty 
k projednání žádostí. 

b. Upravit termíny v čl.4 odst. 4 s ohledem na 
prázdniny a posuzování „velkých“ projektů. 

2. OR – Zásady pro poskytování podpory zájmové 
činnosti studentů 

a. Definovat hranice pro „malý“ a „velký“ projekt. 
b. Nastavit lhůty k projednání „velkých“ projektů  
c. Nastavení limitu k čerpání prostředků v rámci 

jednotlivých termínů. 
5. Informace z Rady KaM 

a. Kol. Chudoba podal informace o činnosti Rady KaM a projednávaných 
materiálech. 

b. Sociální komise AS UK vzala tyto informace na vědomí tichým 
souhlasem. 

6. Různé 
a. Byla otevřena otázka pořizování fotografií v průběhu promocí. 

V současné době je toto provozováno jednou společností. Sociální 
komise pověřila kol. Šatru zjištěním současného stavu (výběr 
společnosti, proč právě tato, cena za fotografie...). Zjištěné skutečnosti 
budou předmětem dalšího jednání komise. 

b. Komise diskutovala nad rozsahem pravomocí kolejních rad. Diskuze 
bude pokračovat na dalším zasedání komise. 

 

Zapsal: Jan Šimek 


