
Zápis Sociální komise Akademického senátu UK (SK AS UK) ze dne 19. 5. 2011

Přítomni: Jiří Flam, Richard Chudoba, Miroslav Makajev, Marek Nečada, Marek Radecki, Oldřich 
Řeháček, Jan Šatra, Jan Šimek, Roman Šolc

Omluveni: -

Hosté: Tomáš Cahlík, Zdeněk Vojtíšek

Jednání začalo 17:15.

0) Schválení programu

Program byl schválen tichým souhlasem.

1) Schválení zápisu z minulého zasedání

Kontrola a schválení bylo přesunuto na příští zasedání.

2) Výdejny KaM

R. Ch. jako zástupce Rady KaM (dále RKaM) informoval SK AS UK o ekonomických 
problémech výdejen Kamzíkova, Pacovská a Jinonice včetně výhledového uzavření nejspíše 
na začátku nového akademického roku.

RKaM upozorňovala na nehospodárnost a neoptimálnost vynakládání prostředků na 
jednotlivé menzy a výdejny i koleje. Řediteli KaM bylo navrženo zvýšit příjmy a snížit 
výdaje, ale bez vlivu na ceny kolejného. Reakcí bylo navržení uzavření výdejen ze strany 
KaM.

J. Š. upozornil na rozdíly mezi menzovním/závodním a restauračním stravováním. Přísnější 
předpisy, vaření z primárních surovin (ne z předpřipravených jídel), hygienické a teplotní 
nároky na převoz, sezónní výkyvy v návštěvnosti menz jsou těmito hlavními faktory.

Do výdejny Kamzíkova většinou chodí nejspíše jen zaměstnanci, většina studentů v senátu o 
této výdejně nemá informace o její existenci.

Usnesení 1: SK AS UK bere na vědomí informace o výdejně Kamzíkova včetně případné možnosti 
jejího uzavření.

Hlasování 9-0-0

Z. Vojtíšek informuje za HTF - Ačkoli HTF platí běžné výdaje, tedy pronájem, osvětlení, 
telefony, je menza Pacovská v mínusu. Pokud se zruší menza Pacovská, nezůstane v dané 
oblasti žádná možnost stravování pro studenty ani zaměstnance HTF, ani blízké VOŠ. HTF o 
krocích ze strany KaM ohledně uzavření výdejny nebyla vůbec informována.

Z další diskuze vyplyne, že komunikace s vedením KaM byla vždy zdlouhavá a velice 
neefektivní. Sklouzává často k jednoduchým, neprodiskutovaným řešením. Řešení se 
nezakládají ani na ekonomických, ani konsensuálních základech. KaM se dostatečně nesnažil 
o zviditelnění menzy, zvýšení počtu strávníků ani proklientskému přístupu ke strávníkům.

Usnesení 2: SK AS UK vyslechla informace ohledně výdejny Pacovská v budově HTF, vyjadřuje 



vážné znepokojení nad manažerskými pochybeními vedení KaM a doporučuje AS UK, aby vyzvala 
ředitele KaM k urychlenému jednání s vedením HTF.

Hlasování 8-0-0

Komunikace KaM s tzv. areálovou radou (Radu pro správu areálu Jinonice), oproti výdejně 
Pacovská, probíhá.

O jednáních neexistují zápisy, což je možná hlavní důvod, proč obě ze stran údajně 
odcházejí z jednání přesvědčeny o věcech, které druhá strana později popře, či výrazně 
poopraví.

Výdejna Jinonice slouží zároveň jako studovna, otevřena bývá velkou část dne a především 
náklady na osvětlení a vytápění bývají proto vyšší.

Usnesení 3: SK AS UK vyslechla informace o výdejně Jinonice a vyjadřuje pochybnost nad 
efektivitou komunikace mezi vedením KaM a Radu pro správu areálu Jinonice a doporučuje AS 
UK, aby vyzval vedení KaM, Radu pro správu areálu Jinonice a představitele fakult k nalezení 
urychleného řešení ekonomické situace výdejny.

Hlasování 8-0-0

Zástupci RKaM dále informovali o klesajícím trendu v dotační politice státu (MŠMT snížilo 
z 21,- na 19,- korun na porci). Objevují se situace, kdy ředitel KaM nechce RKaM ukázat 
materiály, či zodpovědět informace, nad rámec kontrolních pravomocí, které RKaM má, což 
znemožňuje, či značně prodlužuje v některých případech práci RKaM.
M. M. upozornil na možnost kontrolní funkce AS UK i vůči KaM.

Usnesení 4: SK AS UK není spokojena se stávajícím rozsahem kontrolních pravomocí Rady Kam a 
doporučuje AS UK, aby v daném smyslu vyzval rektora UK k novelizaci Řádu pro poskytování 
ubytovacích a stravovacích služeb UK v Praze.

Hlasování 8-0-0

SK AS UK žádá Radu KaM, aby předložila hodnocení kvality poskytovaných služeb, 
strategii dalšího směřování KaM a závěry personálních auditů na příštím zasedání.

3) Program a harmonogram práce SK AS UK

Bude uvedeno částečně v bodu 5) a postupně doplňováno na dalších zasedáních.

4) Opatření rektora ve věci poskytování stipendií na podporu ubytování na UK pro rok 2011/12

Toto Opatření je kromě změny datumů totožné s tím z minulého roku a SK AS UK 
nevyjádřila potřebu změny momentálního znění v tomto roce.

Usnesení 5: SK AS UK projednala Opatření rektora ve věci poskytování stipendií na podporu 
ubytování na UK pro rok 2011/12 a doporučuje AS UK vyjádřit kladné stanovisko.

Hlasování 8-0-1

5) Různé

Diskuze probíhala ohledně bodů, kterými by se SK AS UK měl zabývat v nejbližší době:
- horní hranice prospěchových stipendií



- ceny focení na promocích UK
- tok informací směrem k soc. komisi

- informovanost ohledně Hlávkových kolejí mezi studenty
- KaM - sledovat vývoj ohledně výdejen,

- seznámit se s sebe/hodnocením kvality poskytovaných služeb – ankety, 
senzorické hodnocení stravy

- strategie směřování KaM - dlouhodobý záměr
- závěry personálních auditů

Jednání skončilo 20:13.

Zapsal Marek Radecki.


