
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 14. 1. 2013

Přítomni(bez titulů): Jiří Flam, Lukáš Kotek, Pavlína Kroupová, Marek Radecki, Jan Šimek, Roman 
Šolc, Miroslav Jašurek 
Hosté: Markéta Havelková (SUUK), Martin Holý (HTF UK), Dana Humlová (2. LF), Tomáš 
Jelínek (kancléř UK), Tomáš Jungwirth (UK media, SUUK), Jiří Logojda (SUUK) 

Program: 
0) Schválení programu zasedání 
1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
2) Diskuze nad doporučeními grantů 
3) Diskuze se zástupci UKáčko.tv 
4) Diskuze ohledně novel předpisů 
5) Různé 

Průběh jednání: 

Jednání začalo 18:38. 

0) Schválení programu zasedání 
Schválení: Tichým souhlasem beze změn.

1) Schválení zápisu z minulého zasedání 
PK by uvítala rozsáhlejší zápis, který by více informoval a popisoval situaci na zasedání. Z krátké 
diskuze vyplynul spíše souhlas. S vypracováním obsáhlejšího zápisu z minulého zasedání souhlasil 
LK. 

2) Diskuze nad doporučeními grantů 

a) Milulášský turnaj 
Organizátorem turnaje byl Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy, který byl členem 
SUUK. Poté byl sice vyloučen, ale momentálně se jedná o znovupřipojení k SUUK. 
Jedná se o tradiční turnaj, který má podporu SUUK. 

Do budoucna by bylo vhodné věnovat přípravě materiálu pozornost v tom smyslu, aby bylo potrno 
seznámení s Opatreni rektora - 23/2007, změny 6/2009 a pravidla podpory zájmové činnosti. 

Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle opatření rektora č. 23/2007 ve  
znění změny opatření č. 6/2009, čl. 2, odst. 4, pismeno a), o jednorázové podpoře studentů, 
Mikulášský debatní turnaj ve výši 10.000 Kč, se kterou akce počítá ve svém rozpočtu. 
Do budoucna by bylo vhodné, aby byla přímo v žádosti, uvedena částka, o kterou se žádá. 
6-0-0 

b) Romský týden 
Projekt byl představen projekt, který by měl povzbudit diskuzi ohledně posílání Romských dětí do 
speciálních škol, jejich nedostatečný přístup ke vzdělání, či obecně pohled na toto etnikum. 
Týká se především Pedagogické fakulty UK a bude zahrnovat koncerty, ukázky romské kultury. 
Dále bude snaha o spolupráci s dalšími subjekty. 



Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle opatření rektora č. 23/2007 ve  
znění změny opatření č. 6/2009, čl. 2, odst. 4, pismeno c), o jednorázové podpoře studentů, 
Romský týden v pozadovane výši. 
5-0-1 

3) Diskuze se zástupci UKáčko.tv 
Projekt UKckoTV, na kterou byly uvolněny peníze z rozpočtu UK (150.000,- před cca 3 lety), 
představil Tomas Neuwirt, končící předseda UKmedia. Hlavní problém byly většínou v perzonální 
rovině. Mezi Anetou Veselou, která o příspěvek na techniku žádala, a nástupci nefunfovala 
komunikace nejlépe. Reálně projekt začal běžet až na přelomu září a října 2011. Momentálně na 
webu UKcko.tv skrze Youtube kanál existuje přibližně 62 videí se 42.000 shlednutí, především 
kultuřní přehled. Tým tvoří 22 lidí, z toho přibližně 15 aktivnich. Kancelář poskytuje vstřícná 1.LF 
UK. Novým vedoucím toto projektu by se měl stát Filip Košťál. Technika je předána a užívána. 

JŠ poděkoval za informace a ujištění, že se peníze využívají hospodárně. Zeptal se, jak na tom 
technika je a zda nezastarává. 
TN souhlasil, že bude v dohledné době nutné techniku obnovit a určitě je jednou možností požádat 
znovu UK. 
Tomáš Gavlas, jeden z účastníků projektu, žádá o spolupráci a diskuzi se členy akademické obce. 

MR se zeptal na reportážní činnost. TN popsal, že existují schopní lidé především střihači, leč chybí 
redaktoři, proto se spolupracuje se SUUK. 

SocKom, ani AS UK nebude televizi ukolovat, avšak uspořádání "brainstormingové" konference 
ohledně toho, co by lidé chtěli od televize, by bylo jistě přínosné. 
Spolupráce s iForem neprobíhá, jelikož se liší zaměření a cíle těchto médií. 

4) Diskuze ohledně novel předpisů 
SocKom byla seznámena s důvody novelizece předpisů, kdy se zavádí limit na vědecké peníze a 
vnirouniverzitně by fakulty měly začít hradit rozdily mezi pravidly ministerstva a UK. 

Pan kancléř také přislíbil schůzku fakult, které měly připomínky k novele, se zástupcem SocKomu 
ohledně limitů stipendií. Limity be se např. pohly zvýšit a na druhou stranu by se zavedly nové 
omezení na zdroje, ze kterých je stipendium placeno. Již teď se vyplácí větší část peněz ze 
stipendijního fondu a ne z příspěvkových peněz. 

Usnesení: Sociální komise AS UK pověřuje jejího předsedu k jednání ohledně limitů stipendií a 
seznámení s výsledkem toho jednání do konce ledna na zasedání. 
4-0-1 

5) Různé 

a) informace z Rady vysokých škol 
MJ: Oproti pátku se neudála žádná výrazná změna. Z návrhu zákona vypadnul vliv správní rady na 
volbu rektora. Stanovisko MŠMT - "nejsou žádné výrazné rozpory". 

b) Dotaz na ceny fotografií od RŠ 
Bude řešeno na jednom z dalších zasedání SocKomu. 



 
c) SUUK a Martin Holý by rádi rozeběhli novelizaci Pravidlech o podporu zájmové činnosti. Kdy 
by pro menší projekty probíhalo řízení v rámci SUUK. 

d) KaM 
JŠ: Vznikla pracovní skupina vedení KaM a Rady KaM. Ta má teď před sebou úkoly jako koncepce 
prodeje volné kapacity kolejí a jejich naplnění přes léto, motivačních cenových pobídek pro 
studenty, aby na kolejích zůstávali více. 
Koleje se provozují při nákladové kalkulaci na obsazenost 75%, reálně je to 60%, 13.500  lůžek 
celkem , v létě cca 5000. Cílem zůstává, aby obsazenost neklesla pod 4800 studentů. 
Již minulý rok se skrze systém Rehoz přihlašovali studenti na koleje. Od nového roku se použije 
pro první ročníky i doktorandy. Dále se zavede elektronický systém pro prodloužení smluv - u 12 
měsíců a více zůstane nárok na stejný pokoj. Zachovaní bude možnost prodloužení i pro klienty, 
kteří si zažádali o smlouvu jen od června. 
Uvažuje se o delších smlouvách na 2-3 roky, kdy by byla výpovědní lhůta 60 dnů 

Dále se distutovalo nad ne/možností zlepšení kvality ubytování, odchodu studentů při mimořádných 
osobních, či studijních situacích a na to navázaných sankcích, o vymahatelnosti dluhů a jejich 
špatného vymáhání především u cizinců. 
Navrhnuta byla větší účast studentů, či kolejních rad při zajišťování chodu koleje. 
Konstatováno bylo, že spolupráce s novým ředitelem KaM se zdá být velice dobrá. 
Perzonální audit vypracovaný již minulým vedením KaM, se ještě neprobíral. 

Jednání skončilo 20:52. 

Zapsal Marek Radecki.


