
Zápis ze schůze Petiční komise AS UK 
konané dne 7.6.2012

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

Program:

1)  Schválení zápisu z minulého zasedání
2)  Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2011
3)  Úlevy na poplatcích
4)  Smlouvy
5)  Podnět doc. Cvrčkové
6)  Informace o situaci na PřFUK
7)  Podnět dr. Kreuze
8)  Informace o aktuálním stavu dalších podnětů
9)  Struktura Petiční komise
10)  Různé.

Ad  1) Předseda  komise  seznámil  přítomné  s  návrhem  zápisu  z  minulé  schůze,  konané 
29.3.2012. Nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis byl tichým souhlasem schválen

Ad 2) Komise projednala výroční zprávu o činnosti UK za rok 2011. Po následné diskusi bylo 
poměrem hlasů 4-0-1 přijato usnesení, že Petiční komise doporučuje plénu AS UK schválit 
Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2011.

Ad  3)  Zpravodajové zrekapitulovali  vývoj  v  tomto  podnětu  od  minulého  zasedání 
a  informovali  přítomné  o  jednání  s  kancléřem  UK.  Komise  vyjádřila  uspokojení  nad 
vyřešením celé záležitosti a podnět odložila.

Ad 4)  Předseda  komise  zopakoval  genezi  celé  otázky a  připomněl  události  z  posledního 
jednání  pléna  AS  UK.  Komisi  dále  informoval  o  proběhlém  jednání  s  kancléřem  UK, 
ze kterého vzešel kompromisní režim projednávání smluv na plénu AS UK. Komise po krátké 
diskusi vzala informaci na vědomí.

Ad 5) Předseda krátce shrnul historii podnětu a jednání pléna AS UK ze dne 30.3.2012 k této 
otázce.  Komise  se  shodla,  že  projednáním  tohoto  bodu  na  plénu  AS  UK  bylo  podnětu 
doc. Cvrčkové učiněno zadost a podnět odložila.

Ad 6) Místopředseda komise seznámil členy s vývojem případu prof. Bezoušky na PřF UK. 
Po následné obsáhlé diskusi přijala komise jednomyslně usnesení, že Petiční komise AS UK 
pokládá dosavadní přístup orgánů PřF UK za korektní a adekvátní dané situaci.



Ad 7) Předseda komise seznámil přítomné s podnětem dr. Kreuze, kterým kritizoval pozvání 
kancléřky SRN na  UK a  následné  udělení  medaile  PF UK,  vzhledem k jejím nedávným 
výrokům  ohledně  bývalého  spolkového  ministra  obrany.  V  rozsáhlé  diskusi  se  komise 
zabývala  především otázkou „evropského veřejného prostoru“ a závěrem přijala  poměrem 
hlasů  5-0-1  usnesení,  že   Petiční  komise  AS UK pokládá  otázky  nastolené  podnětem 
dr. Kreuze za závažné a doporučuje vedení univerzity v obdobných případech citlivěji  
zvažovat širší souvislosti celé situace. Komise pak pověřila předsedu, aby seznámil s diskusí 
a  usnesením  komise  vedení  univerzity  a  děkana  PF  UK  (na  jejíž  půdě  se  návštěva 
uskutečnila).

Ad 8)  Zpravodajové informovali komisi o stavu dalších podnětů – podnětu kol. Světničky 
a podnětu kol. Jaroše s tím, že, vzhledem k blížícím se letním prázdninám, budou další kroky 
podniknuty až po jejich skončení. Komise vzala přednesenou informaci na vědomí.

Ad 9)  Komise diskutovala otázku vhodnosti zapojení případných externích členů do práce 
komise,  a  to  vzhledem  ke  své  specifické  náplni  činnosti.  Z  obsáhlé  diskuse  nevyplynul 
jednoznačný závěr a komise tak ponechává celou věc nadále otevřenou.

Ad 10)  V bodu různé informoval  kol.  Mgr.  Šatra  o svém nadcházejícím přerušení  studia 
a s tím spojeným zánikem členství v AS UK (a tedy i v Petiční komisi). Předseda jménem 
komise poděkoval kol. Mgr. Šatrovi za jeho práci a popřál mu hodně štěstí v dalším životě.  
Komise následně určila kol.  Holého novým kozpravodajem podnětu Světnička (místo kol. 
Mgr. Šatry).  Další body do různého vzneseny nebyly,  předseda komise poděkoval členům 
za účast, popřál jim příjemné prožití prázdnin a jednání ukončil.

Zapsal: Makajev


