
Zápis ze schůze Petiční komise AS UK 
konané dne 1.3.2012

Přítomni: kol. Holý, kol. Makajev (předseda), kol. Mgr. Šatra, kol. Mgr. Zajíček, kol. dr. 
Žárský (místopředseda)
Omluveni: kol. dr. Sláma, kol. Mgr. Šolc 
Nepřítomni: kol. Mgr. Flam

Program:

1) Schválení zápisu z minulého zasedání
2) Informace o mimořádném zasedání PK ze dne 10.2.2012
3) Volba místopředsedy PK
4) Zpráva o činnosti PK za uplynulé období
5) Podnět kolegy Bc. Michálka
6) Podnět kolegy Mgr. Šolce
7) "Vypracování podkladů pro seminární, bakalářské a diplomové práce"
8) Různé.

Ad  1) Předseda  komise  seznámil  přítomné  s  návrhem  zápisu  z  minulé  schůze,  konané 
12.10.2011. Nebyly vzneseny žádné připomínky. V následném hlasování byli  4 pro, nikdo 
proti, 1 se zdržel – zápis byl schválen

Ad 2) Předseda komise informoval přítomné členy o tom, že AS UK na svém plenárním 
zasedání, konaném dne 10.2.2012, opět zřídil Petiční komisi. Petiční komise se následně sešla 
s jedinným bodem programu – volbou předsedy. Kandidátem byl navržen kol. Makajev, který 
byl následně též zvolen. Volba místopředsedy pak byla odložena na řádné zasedání. Členové 
komise vzali tuto informaci konsensuálně na vědomí.

Ad 3) Předseda komise stručně zopakoval důvody, které vedly petiční komisi, že v roce 2011 
zvolila kromě předsedy i místopředsedu. Po krátké diskusi se komise jednomyslně rozhodla 
pro  stejný  postup.  Na  funkci  místopředsedy  byl  navržen  kol.  dr.  Žárský.  V  následném 
hlasování byly 4 hlasy pro navrženého kandidáta,  žádný proti,  1 člen komise se hlasování 
zdržel. Předseda konstatoval, že kol. dr. Žárský byl zvolen místopředsedou Petiční komise.

Ad 4)  Předseda  seznámil  členy  komise  se  zprávou  o  činnosti  PK za  období  2011/2012. 
Stručně nastínil jednotlivé podněty řešené petiční komisí i další otázky, kterými se zabývala. 
V následné diskusi byla pak zmíněna zejména pravidla pro archivaci podnětů, projednávaná 
na říjnovém zasedání  Petiční komise poté vzala tuto informaci na vědomí

Ad 5)  Předseda seznámil členy komise s podnětem kol. Bc. Michálka z ledna tohoto roku, 
týkajícím se jeho žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím a reakci orgánů 
UK na ni. Vzhledem k tomu, že podnět byl v mezidobí již vyřešen (požadovaná informace 
byla kol. Bc. Michálkovi poskytnuta), petiční komise podnět odložila.



Ad 6)  Předseda seznámil členy komise s podnětem kol. Mgr. Šolce, týkajícím se rozhodnutí 
rektora  UK o  vyměření  poplatku  za  delší  studium studentce  PřFUK.  V následné  diskusi 
členové komise shledali, že pro posouzení oprávněnosti podnětu je nezbytné rozřešit právní 
otázku ohledně interpretace ZVŠ a vnitřních předpisů UK. Komise uložila předsedovi, aby 
požádal  o  interpretaci  příslušných  norem Legislativní  komisi  AS UK a  odložila  další 
projednávání podnětu na příští zasedání, kdy by již stanovisko LK mělo být známo.

Ad 7) Předseda seznámil členy komise s podnětem týkajícím se vypracovávání „podkladů pro 
studentské  práce“  na  zakázku.  Komise  prozkoumala  předložené  materiály  a  v  následné 
diskusi  vyjádřili  její  členové  vážné  pochybnosti  o  právní  i  etické  bezvadnosti  zmíněné 
činnosti.  Členové  komise  se  dále  shodli  na  uspořádání  semináře  věnovaného  dané 
problematice a rozhodli,  že přípravou semináře se  komise bude zabývat na svém příštím 
zasedání

Ad 8) V bodu různé nebyly podány žádné návrhy. Předseda poté poděkoval členům komise za 
účast a jednání ukončil.

Zapsal: Makajev


