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Z Á P I S 

 

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

23.11.2016, po skončení voleb ve 14 hod. 

 

Složení volební komise: 

 

Zuzana Beláková, Julie-Karolína Čapková, Jitka Dvořáková, dr. Tomáš Friedel, 

Miroslav Jakab, Antonín Kanát, dr. Jan Kosek, dr. Petr Svoboda, Natálie Tůmová 

a doc. Margerita Vysokajová  

 

Program: 

 

projednání průběhu voleb, zjištění a vyhodnocení výsledků voleb do AS UK a do 

AS PF 

 

 

Výsledky voleb do AS PF UK a do AS UK 

 

I.  Výsledky voleb v kurii akademických pracovníků: 

 

I.1. Výsledky voleb do AS PF v kurii akademických pracovníků: 

 

V kurii akademických pracovníků z 207 oprávněných voličů se k volbám 

dostavilo 141 voličů, což představuje účast 68,1 % všech oprávněných voličů. 

    

Při volbách  

- bylo rozdáno:     141 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  133 hlasovacích lístků 

- z toho bylo do AS PF: 133 platných  

    0 neplatných  

- z toho bylo do AS UK: 123 platných   

                                           10 neplatných 

 

Pro kandidáty do AS PF byly odevzdány hlasy podle jejich počtu v následujícím 

pořadí: 

 

1.  Žákovská Karolína - 79 

2.  Kindl Vladimír - 71 

3.  Boháč Radim - 69 

4.  Staša Josef - 66 

5.  Frinta Ondřej - 65 

6.  Antoš Marek - 65 
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7.  Sobotka Michal - 64 

8.  Salač Josef - 63 

9.  Šustek Petr - 62 

10.  Honusková Věra - 61 

11.  Kudrna Jan  - 59 

12.  Štangová Věra - 56 

13.  Wintr Jan - 49 

14.  Šturma Pavel - 49 

15.  Urban Michal - 47 

16.  Hořák Jaromír - 38 

17.  Král Richard - 38 

18.  Šejdl Jan - 34 

19.  Bažantová Ilona - 34 

20.  Štefko Martin - 30 

21.  Patěk Daniel - 29 

22.  Morávek Jakub - 26 

23.  Horák Záboj – 24 

24.  Falada David - 23 

25.  Koldinská Kristina - 23 

26.  Tryzna Jan - 22 

27.  Bohuslav Lukáš - 21 

28.  Kohajda Michael - 18 

29.  Kvasničková Vladimíra - 14 

30.  Sedláček Miroslav – 7 

31.  Seknička Pavel - 4 

 

Podle čl. 11 odst. 1 Statutu právnické fakulty mají akademičtí pracovníci v AS PF 

11 zástupců.  Z toho plyne, že kandidátům, kteří se podle počtu odevzdaných 

hlasů umístili do jedenáctého místa včetně, se přidělují mandáty podle čl. 5 odst. 1 

volebního a jednacího řádu právnické fakulty. O pořadí na 5. a 6. místě, na 13. a 

14. místě, na 16. a 17. místě, na 18. a 19. místě a na 24. a 25. místě rozhodla 

volební komise losem. 

 

Kandidáti, kteří se podle počtu odevzdaných hlasů umístili na 12. až 20. místě, se 

podle čl. 5 odst. 2 volebního a jednacího řádu právnické fakulty stávají náhradníky 

 

Náhradníky se nestávají: 

  Morávek Jakub, který obdržel 26 hlasů, 

  Horák Záboj, který obdržel 24 hlasů, 

  Falada David, který obdržel 23 hlasů, 

  Koldinská Kristina, která obdržela 23 hlasů, 

  Tryzna Jan, který obdržel 22 hlasů, 

  Bohuslav Lukáš, který obdržel 21 hlasů, 
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  Kohajda Michael, který obdržel 18 hlasů, 

  Kvasničková Vladimíra, který obdržel 14 hlasů, 

  Sedláček Miroslav, který obdržel 7 hlasů, a  

  Seknička Pavel, který obdržel 4 hlasy, 

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). 

 

 

I.2. Výsledky voleb do AS UK v kurii akademických pracovníků: 

 

Pro kandidáty do AS UK byly odevzdány hlasy podle počtu v následujícím 

pořadí: 

1. Staša Josef - 92 hlasů 

2. Boháč Radim - 75 hlasů 

3. Wintr Jan - 61 hlasů 

4. Sedláček Miroslav - 11 hlasů. 

 

Podle čl. 7 odst. 2 volebního a jednacího řádu AS UK plyne, že kandidáti, kteří se 

podle počtu odevzdaných hlasů umístili na prvních dvou místech, tj. Staša Josef 

a Boháč Radim, byli zvoleni do AS UK.      

 

Náhradníkem se stává Wintr Jan, neboť obdržel alespoň 10% hlasů těch voličů 

z PF, kteří se dostavili k volbám (141 voličů), tedy alespoň 15 hlasů (č. 9 odst. 1 

volebního řádu AS UK). 

 

Náhradníkem se nestává Sedláček Miroslav, neboť neobdržel alespoň 10% hlasů 

těch voličů z PF, kteří se dostavili k volbám (141 voličů), tedy neobdržel alespoň 

15 hlasů (čl. 9 odst. 1 volebního řádu AS UK). 

 

 

II. Výsledky voleb v kurii studentů: 

 

II.1. Výsledky voleb do AS PF v kurii studentů: 

 

Volby proběhly podle ročníků s těmito výsledky: 

 

Za 1. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     209 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  209 hlasovacích lístků 

- z toho bylo do AS PF: 207 platných  
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    2 neplatné 

- z toho bylo do AS UK: 205 platných   

                                             4 neplatné 

 

Za 1. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni: 

1. Bervida Jan - 76 hlasů 

2. Matoušková Anna - 63 hlasů 

 

Náhradníky se stávají: 

1. Felsingerová Markéta - 57 hlasů 

2. Homolková Kateřina - 42 hlasů 

3. Nymburský Ondřej - 39 hlasů 

4. Stupková Michala - 39 hlasů 

 

O pořadí náhradníků umístěných na 3. a 4. místě (celkově na 5. a 6. místě) 

rozhodla volební komise losem. 

 

Náhradníky se nestávají: 

 Míl Jakub, který obdržel 28 hlasů, 

 Minařík Martin, který obdržel 17 hlasů, 

neboť ani jeden z nich neobdržel takový počet hlasů, který přesahuje polovinu 

počtu hlasů odevzdaných pro kandidáta zvoleného jako posledního v pořadí, tedy 

neobdržel 32 hlasů (čl. 5 odst. 2 volebního řádu PF). 

 

 

Za 2. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     254 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  254 hlasovacích lístků 

- z toho bylo do AS PF: 247 platných  

    7 neplatných  

- z toho bylo do AS UK: 252 platných   

                                              2 neplatné 

 

Za 2. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni: 

1. Samek Martin - 117  hlasů 

2. Pospíšilová Alžběta - 93 hlasů 

 

Náhradníkem se stává: Delong Arne - 80 hlasů 

 

Náhradníky se nestávají: 

 Chmel Jan, který obdržel 46 hlasů, 
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 Kohoutek Jiří, který obdržel 38 hlasů, 

 Hradečný Vojtěch, který obdržel 35 hlasů, 

 Vereš Richard, který obdržel 15 hlasů, a 

 Pilucik Maxim, který obdržel 8 hlasů, 

neboť ani jeden z nich neobdržel takový počet hlasů, který přesahuje polovinu 

počtu hlasů odevzdaných pro kandidáta zvoleného jako posledního v pořadí, tedy 

neobdržel 47 hlasů (čl. 5 odst. 2 volebního řádu PF). 

 

 

Za 3. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     245 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  245 hlasovacích lístků 

- z toho bylo do AS PF: 243 platných  

    2 neplatné 

- z toho bylo do AS UK: 229 platných   

                                           16 neplatných 

 

Za 3. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni: 

1. Potůček Petr - 104  hlasů 

2. Anna Kalašnikovová - 78 hlasů 

 

Náhradníky se stávají: 

1. Kreiža Vladimír - 78 hlasů 

2. Vacek Lukáš - 46 hlasů 

 

O pořadí mezi Annou Kalašnikovovou a Vladmimírem Kreižou, kteří oba 

obdrželi stejný počet 78 hlasů a v celkovém pořadí se společně umístili na 2. až 

3. místě, rozhodla volební komise losem (čl. 5 odst. 1 volebního a jednacího řádu 

právnické fakulty). 

 

Náhradníky se nestávají: 

 Macek Dominik, který obdržel 36 hlasů, 

 Sedláček Jakub, který obdržel 32 hlasů, 

 Kučera Ondřej, který obdržel 32 hlasů, 

 Tichonov Alexandr, který obdržel 24 hlasů, a 

 Verosta Stanislav, který obdržel 14 hlasů, 

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

hlasů odevzdaných pro kandidáta zvoleného jako posledního v pořadí, tedy 

neobdržel 40  hlasů (čl. 5 odst. 2 volebního řádu PF). 
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O pořadí mezi Jakubem Sedláčkem a Ondřejem Kučerou rozhodla volební komise 

losem. 

 

 

Za 4. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     197 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  197 hlasovacích lístků 

- z toho bylo do AS PF: 192 platných  

    5 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: 

1. Bohačík Stanislav - 53 hlasů 

2. 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. 

 

 

Za 5. ročník a doktorandy: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     215 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  215 hlasovacích lístků 

- z toho bylo do AS PF: 215 platných  

    0 neplatných  

- z toho bylo do AS UK: 206 platných   
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                                             9 neplatných 

 

Za 5. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni: 

1. Říha Michal - 132 hlasů 

2. Horký Jakub - 104 hlasů 

 

Náhradníkem se nestává žádný z ostatních kandidátů, tj. 

 Drápal Jakub, který obdržela 34 hlasů, 

 Kuk Michal, který obdržel 22 hlasů, 

 Blažková (roz. Stará) Tereza, která obdržela 21 hlasů, 

 Šelleng Dalibor, který obdržel 20 hlasů,  

 Brťková Adéla, která obdržela 17 hlasů, 

 Doušová Aneta, která obdržela 16 hlasů, 

 Králová Barbora, která obdržela 14 hlasů, a 

 Vojtěch Jakub, který obdržel 6 hlasů, 

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

hlasů odevzdaných pro kandidáta zvoleného jako posledního v pořadí, tedy 

neobdržel 53 hlasů (čl. 5 odst. 2 volebního řádu PF). 

 

 

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: 1088 platných  

    32 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: 

 Bohačík Stanislav, který obdržel 94 hlasů, 

 Glogr Michael, který obdržel 93 hlasů, 
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 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). 

 

 

 

V Praze dne 23.11.2016 

 

 

Zapsal:  

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., předseda volební komise PF UK 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


