
Zápis ze schůze Petiční komise AS UK 
konané dne 16.1.2013

Přítomni: kol. Bc. Holý,  kol. Mgr. Makajev (předseda), kol. Mgr. Šolc, kol. dr. Žárský 
(místopředseda)
Omluveni:   kol. Mgr. Zajíček
Nepřítomni:  kol. Mgr. Flam, kol. Michalíková, kol. Bc. Nečada, kol. dr. Sláma
Hosté: Prof. Jakubec (Prorektor UK), dr. Jelínek (Kancléř UK)

Program:

1) Novela Statutu UK a Etický kodex UK
2) Veřejná služba na UK
3) Párty UK
4) Různé.

Ad 1) Komise vyslechla informaci  kancléře UK o navrhované novele Statutu UK a o již 
proběhlých  fázích  legislativního  procesu.  Komise  diskutovala  zejména  připomínky 
jednotlivých fakult a vyjádřila souhlas s modifikací, kterou předkladatel  v návrhu provedl. 
Prorektor  UK následně seznámil  členy komise s přípravou Etického kodexu UK a s  jeho 
základními  konturami.  V  následné  diskusi  se  řešili  jak  otázky  koncepční  povahy,  tak  i 
problematika postavení Kodexu v systému dokumentů Univerzity. 

Ad 2) Předseda komise informoval členy o výsledku dalšího šetření ve věci, provedeného 
kvestorem UK.  Podle  zjištěných  informací  byla  UK zařazena  do  seznamu  realizátorů  na 
základě  předběžných  jednání  mezi  MPSV a  PřFUK –  nicméně  k  dohodě  samé  nakonec 
nedošlo  a  fakulta  se  tedy celého  projektu  nijak  nezúčastnila.  Petiční  komise  poté  podnět 
odložila s tím, že přítomní senátoři z řad PřFUK projevili zájem dále celou věc diskutovat na 
úrovni fakultní samosprávy.

Ad 3)  Předseda informoval členy o postupu Univerzity ve věci tzv. Párty UK. Dle sdělení 
kvestora UK byl závadný stav již odstraněn a Univerzita je připravena, pakliže by se situace v 
budoucnu opakovala, podniknout příslušné právní kroky. Komise vzala informaci na vědomí 
a poděnt odložila

Ad  4)  V  bodu  různé  poděkoval  předseda  komise  dr.  Žárskému  a  Mgr.  Šolcovi  (jejichž 
členství v AS UK zaniká k 31.1.2013) za jejich práci v komisi a popřál jim mnoho úspěchů v 
jejich dalším působení.  Další  náměty vzneseny nebyly,  předseda poděkoval přítomným za 
účast a jednání ukončil.

Zapsal: Makajev


