
Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 30. 1. 2013

Přítomni(bez titulů): Jiří Flam, Jakub Jeřábek, Lukáš Kotek, Miroslav Makajev, Marek Radecki, 
Roman Šolc, Miroslav Jašurek 
Hosté: Markéta Havelková (SUUK), Martina Panešová (3.LF), Zdenko Vozár (FF UK), Karolína 
Chloubová (Pead UK) 

Program: 
0) Schválení programu zasedání 
1) Diskuze nad doporučeními grantů (Majáles, Medikafe) 
2) Informace ze schůzky ohledně limitů ve stipendiích 
3) Informace novele zákona o vysokých škol 
4) Různé 

Průběh jednání: 

Jednání začalo 17:33 

0) Schválení programu zasedání 
Oproti zaslané pozvánce se přidává bod 3) informace ohledně novely vysokých škol 
Schválení: Tichým souhlasem 

1) Diskuze nad doporučeními grantů 

a) Majáles 
Pořadatelé představili "novou" formu majálesu, který by se konal jako méně komerční, ale tradiční 
setkání studentů včetně prezentace jejich kulturního života jakožto "festival studentské kultury". 
Nepůjde o jeden den, ale probíhat bude předmajálesovské dění, výstava historie majálesů, diskuze s 
pamětníky. 
Zapojí se studentské spolky z UK a FAMU. Probíhá snaha získat záštitu děkanů. Vstup bude nejen 
pro studenty UK, konat se bude v budově a dvoře v Celetné s přilehlými prostory. 

MR zajímal vztah tradičního, ale komerčního majálesu a tohoto nového navazující však na starší 
tradice. 
MH sdělila, že SUUK spíše podporuje tento nový formát vycházející, avšak SUUK bude 
spolupracovat a účastnit se komerčního. Pokud by nebyla záštita SUUK u komerčního, tak by 
například nepřibyl průvod, ani nebyla zvětšena studentská zóna. SUUK se projektu účastní také 
proto, aby mohl komerční projekt někam směrovat. 
Předloni se komerčního účastnili i zástupci rady SUUK, loni ne, avšak za SUUK pracovala 
projektová skupina. Letos se bude postupovat stejně - SUUK bude tedy podporovat/zaštiťovat 
obojí. 

JŠ podpořil tuto akci, ale upozornil na formální nedostatky a charakter podané žádosti - žádá jen 
Strada, byť existuje záštita SUUK. Nebylo také uvedena, dle jakého bodu se o podporu žádá. 

Bod se přerušuje a počká se na přepracovanou žádost, ke které už nebude probíhat tak obšírná 
diskuze. SocKom tedy fakticky souhlasí s nápadem i realizací, ale vyjadřuje technický nesouhlas se 
žádostí. 

b) Medikafe



MP - Hlavním cílem bude popularizace lékařské práce mezi studenty a veřejností formou 
společného diskuzního stolu. Cílem je ne se jen učit, ale i diskutovat s významnou osobností, 
nadchnout pro vědu, rozvinout a sdílet mezioborové znalosti a vědomosti. Pro veřejnost bude akce 
sloužit k vysvětlení, že si lékařství zaslouží časovou a finanční investici. 
Zapojí se všechny lékařské fakulty na UK kromě plzeňské, cca 120 studentů ze 3 spolků (u 4. se 
jedná o vstupu). 

MJ souhlasil s přínosy a vyslovil jednoznačnou podporu. Ale formálně by bylo lepší, aby žádost 
podal SUUK také kvůli zapojení organizace iFMSA jakožto mezinárodní organizace. 

SocKom tedy koncenzuálně souhlasí, ale vyjadřuje technický nesouhlas se žádostí. 

2) Informace ze schůzky ohledně limitů ve stipendiích 
MR informoval o proběhlé slibované schůzce iniciované panem kancléřem se zástupci fakult, které 
měly připomínky k poslední novelizaci stipendijního řádu. Zástupci v diskuzi zjistili, že jim vadí v 
předpise podobné věci, i když je třeba ani nepřipomínkovali. 

Dohodly se následující změny: 
Prospěchová stipendia - zvýšeni především horní meze na 36.000,- a to tak, aby poměr mezi horním 
a dolním limitem byl 1:3 (z původních 1:2). Zde však již nebude moci docházet k navýšení těchto 
částek ze stipendijního fondu, bude se jednat o limit celkový. 

U účelového stipendia dojde ke zmenšení počtu bodů, když se spojí bod a) a d) a společný limit 
bude 80.000,-. 

U stipendií za vědu se uváží ještě mírné zvýšení čerstvě schváleného limitu. 

U doktorandských stipendií se zváží valorizace limitů a provede v rozumné míře. To především u 
odměny za státnici resp. dizertační práci. Měla by zůstat zachována možnost navýšit sumu o finance 
ze stipendijního fondu. 

Řešil se také problém s doručováním rozhodnutí o udělení stipendia - zatím se zůstane u doručení 
do vlastních rukou a počká se na případné ošetření v novele vysokoškolského zákona. 

Návrh na AS UK by měl dorazit tak, aby se mohl projednat na březnovém, nejpozději dubnovém 
zasedání. 

3) Informace novele zákona o vysokých škol 
V dopise SK RVŠ z pondělí 28.1.2013 byly uvedeny další informace ohledně novelizace ZoVŠ. 
Zahrnuje popis několika bodů novely. U akreditací výhrady přetrvávají, u kontraktového 
financování se do hry znovu vrátila faktická přísnější regulace ze strany ministerstva. 
MŠMT vydalo katalog, kde se navíc objevují i nová témata. 

Na příští týden se připravuje aktualizace katalogu. 12.2. zasedá ČKR a předsednictvo RVŠ a SK 
RVŠ, na MŠMT poté proběhne vnitřní připomínkové řízení. 

AK podá ještě vlastní návrh novely. 

Možná pomalu nastává čas, aby se mobilizovala akademická obec. 



4) Různé 
prázdný bod 

Jednání skončilo 18:37. 

Zapsal Marek Radecki.


