
Zápis ze schůze Petiční komise AS UK 
konané dne 23.6.2011

Přítomni: kol. Mgr. Flam, kol. Makajev (místopředseda), kol. Mgr. Šatra,  kol. Bc. Šolc
Omluveni: kol. Hercher, kol. Holý, kol. dr. Sláma, kol. dr. Žárský (předseda)
Nepřítomni: kol. prof. Royt, kol. Živný

Program:

1)Schválení zápisu z minulé schůze
2)Příjímání pravidel pro organizaci studia na PF
3)Ukončení studia kol. Světničky na FSV
4)Zloděj v prostorách UK
5)Různé

Ad 1) Místopředseda komise seznámil přítomné s návrhem zápisu ze schůze, konané 10.5. 
Nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis byl jednomyslně schválen.

Ad  2) Místopředseda  komise  seznámil  členy  komise  s  případem.  Zároveň  informoval  o 
rozhodnutí navrhovatelů stáhnout svůj podnět. V diskusi padl návrh, aby se komise vzhledem 
k přání  navrhovatelů  podnětem  již  dále  nezabývala.  V  následném  hlasování  byl  návrh 
schválen (3-0-1).  Petiční komise zároveň jednomyslně schválila obecné pravidlo, že  bude 
respektovat  právo  navrhovatele  disponovat  se  svým  podnětem,  nebudou-li  zvlášť 
závažné důvody svědčit pro jiný postup.

Ad 3) Zpravodajové seznámili komisi s případem, podniknutými kroky a dalším plánovaným 
postupem. Zároveň konstatovali, že věc ještě není připravená na jednání petiční komise. Po 
následné diskusi vzala petiční komise tichým souhlasem zprávu zpravodajů na vědomí.

Ad 4) Místopředseda seznámil členy komise s podnětem týkajícím se zloděje pohybujícího se 
v  prostorách  univerzity  (v  budově  PFUK  a  v  Celetné).  Zároveň  informoval,  že  poskytl 
kontakt na navrhovatele místopředsedovi AS PFUK kol. Felixovi, který nyní ve spolupráci s 
tajemníkem PFUK a  navrhovatelem celou  záležitost  řeší  s  místně  příslušným Obvodním 
státním zastupitelstvím. Po diskusi přijala komise jednomyslně dva závěry:

1.Komise doporučuje navrhovateli nadále spolupracovat s kol. Felixem. 
2.Komise  vítá  aktivitu  kol.  Felixe  a  Právnické  fakulty  a  současně  doporučuje  i 
ostatním fakultám a  dalším součástem UK na Praze  1 spolupráci  s PF v případě 
problémů s krádežemi

Ad 5)  V bodu různé nebyly podány žádné návrhy.  Místopředseda poté poděkoval členům 
komise za účast, popřál všem příjemné prožití prázdnin a jednání ukončil.

Zapsal: Makajev


