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OPRAVA ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO AKADEMICKÉHO 

SENÁTU PF A DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK, 

konaných ve dnech 22.-23.11.2016 na Právnické fakultě UK 

 

I. 

OPRAVA ZÁPISU 

 

Zápis ze schůze volební komise pro volby do AS PF a do AS UK ze dne 

23.11.2016 se opravuje takto:  

 

1. V části II. hlavě II.1. „Výsledky voleb do AS PF v kurii studentů“ oddíl 

„Za 4. ročník“ zní takto: 

 

„Za 4. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     197 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  197 hlasovacích lístků 

- z toho bylo do AS PF:   139 platných  

  58 neplatných  
- z toho bylo do AS UK: 196 platných   

                                             1 neplatný 

 

Za 4. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni: 

1. Škapová Lucie - 126  hlasů 

2. Ohnoutková Barbora - 58 hlasů 

 

Náhradníky se stávají: Hořeňovský Jan - 43 hlasů 

 

Náhradníky se nestávají: 

 Med Šimon, který obdržel 22 hlasů, 

 Březina Pavel, který obdržel 20 hlasů, 

 Lucák Jozef, který obdržel 8 hlasů, a 

 Ondrčka Roman, který obdržel 8 hlasů,  

neboť žádný z nich neobdržel takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu 

hlasů odevzdaných pro kandidáta zvoleného jako posledního v pořadí, tedy 

neobdržel 30 hlasů (čl. 5 odst. 2 volebního řádu PF). 

 

O pořadí mezi Jozefem Lucákem a Romanem Ondrčkou rozhodla volební komise 

losem.“ 
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2. V části II. hlava II.2. „Výsledky voleb do AS UK v kurii studentů“ zní 

takto: 

 

„II.2. Výsledky voleb do AS UK v kurii studentů: 

 

Při volbách do kurie studentů AS UK bylo za PF 

- rozdáno celkem:   1120 hlasovacích lístků  

- odevzdáno celkem: 1120 hlasovacích lístků 

- z toho bylo:   994 platných  

  126 neplatných  

 

Do kurie studentů AS UK byli zvoleni (podle čl. 7 odst. 2 Volebního řádu AS UK): 

1. Říha Michal - 774 hlasů 

2. Horký Jakub - 532 hlasů 

 

Náhradníky se stávají: 

1. Kostínek Lukáš - 336 hlasů 

2. Doušová Aneta - 133 hlasů 

neboť každý z nich obdržel alespoň 10% hlasů těch voličů z PF, kteří se dostavili 

k volbám, tedy alespoň 112 hlasů (č. 9 odst. 1 volebního řádu AS UK). 

 

Náhradníky se nestávají: 

 Glogr Michael, který obdržel 93 hlasů, 

 Vereš Richard, který obdržel 22 hlasů, 

neboť žádný z nich neobdržel alespoň 10% hlasů těch voličů z PF, kteří se 

dostavili k volbám, tedy alespoň 112 hlasů (čl. 9 odst. 1 volebního řádu AS UK).“ 

 

II. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 1. Ve volbách do AS PF v kurii studentů za 4. ročník kandidoval kolega 

Stanislav Bohačík. Současně kandidoval i do AS UK v kurii studentů. Ve volbách 

do AS PF v kurii studentů za 4. ročník obdržel 53 hlasů, přičemž nebyl zvolen, 

ale stal se 1. náhradníkem. Ve volbách do AS UK v kurii studentů obdržel 94 

hlasů, přičemž nebyl zvolen a ani se nestal náhradníkem. 

 

 2. V době konání voleb, tj. ve dnech 22.-23.11.2016, byl kolega Bohačík 

veden ve Studijním informačním systému UK jako aktivní student, tzn. ve 

studijním stavu „studuje“. V této době nicméně rektor UK vedl správní řízení o 

odvolání kolegy Bohačíka proti rozhodnutí děkana PF UK ze dne 15.8.2016 o 

přerušení jeho studia.  
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3. O tomto odvolání rozhodl rektor dne 11.1.2017 rozhodnutím č. j. 

UKRUK/13045/2016, kterým podané odvolání posoudil jako opožděné a jako 

takové ho podle § 92 odst. 1 správního řádu zamítl. V důsledku opožděnosti však 

nemělo odvolání odkladný účinek na právní moc napadeného rozhodnutí. 

Napadené rozhodnutí děkana o přerušení studia kolegy Bohačíka proto nabylo 

právní moci samostatně již dne 27.9.2016, kdy marně uplynula lhůta k podání 

opravného prostředku, takže z jistého pohledu zpětně, ačkoli tuto právně 

významnou skutečnost autoritativně deklaroval až rektor ve svém rozhodnutí ze 

dne 11.1.2017. 

 

4. Rozhodnutí rektora o zamítnutí odvolání nabylo právní moci dne 

26.1.2017. 

 

5. Vzhledem k tomu, že otázku včasnosti podaného odvolání není podle 

správního řádu příslušný autoritativně řešit správní orgán I. stupně (právnická 

fakulta), ale odvolací správní orgán (rektor), bylo možné závazně posoudit i den 

přerušení studia až nyní.  

 

6. S ohledem na to, že však rozhodnutí děkana o přerušení studia nabylo 

právní moci již dne 27.9.2016, měl student právně účinně přerušené studium již 

od tohoto dne. Podle § 54 odst. 4 věta první zákona o vysokých školách: „V době 

přerušení studia není osoba studentem.“ Z tohoto důvodu kolega Bohačík neměl 

právo studenta podle § 62 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách, tj. právo 

být volen ve volbách do AS PF a do AS UK. Jeho kandidatura ve volbách, 

stejně jako jeho zvolení 1. náhradníkem do AS PF v kurii studentů za 

4. ročník, byly proto neplatné. Neplatnými byly i hlasy, které obdržel jak ve 

volbách do AS PF (53 hlasů), tak ve volbách do AS UK (94 hlasů). 

 

7. Na základě toho bylo nutné opravit dodatečně zápis o výsledku voleb. 

Oprava byla provedena v těchto třech ohledech: 

 

Za prvé: ze zápisu byl vypuštěn údaj o tom, že se ve volbách do AS PF 

v kurii studentů za 4. ročník stal kolega Bohačík 1. náhradníkem (ve volbách do 

AS PF v kurii studentů za 4. ročník se tak stal jediným náhradníkem Jan 

Hořeňovský).  

 

Za druhé: v zápisu byly opraveny počty platných a neplatných hlasů 

odevzdaných ve volbách do AS PF a ve volbách do AS UK, a to právě o počty 

hlasů odevzdaných pro kolega Bohačíka. Ve volbách do AS PF dostal 53 hlasů, 

které musí být dodatečně posouzeny jako neplatné. Ve volbách do AS UK dostal 

94 hlasů, které musí být rovněž posouzeny jako neplatné. O tyto počty proto 

musely být sníženy počty platných hlasů a zvýšeny počty neplatných hlasů. 
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Za třetí: ze zápisu byl vypuštěn údaj o tom, že se ve volbách do AS UK 

v kurii studentů Stanislav Bohačík nestal náhradníkem. 
 

 8. Dílčí údaje, které byly oproti původnímu textu zápisu dotčeny opravou, 

jsou vyznačeny tučně. 

 

 

V Praze dne 17.3.2017 

 

 

Zapsal:  

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,  

předseda volební komise PF UK 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


