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Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

 

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Právnické fakulty UK, konaných ve 

dnech 29. a 30. listopadu 2022 

 

Volební komise PF UK ve složení: Tomáš Bíba, Michaela Burianová, dr. Tomáš Friedel, 

Petr Hrebenár, Martin Neumann, doc. Pavel Ondřejek, Barbora Pavlíková, Jan Pavlínek, dr. 

Tomáš Sejkora, dr. Petr Svoboda, Vojtěch Žolnerčík, zjistila na své schůzi dne 30.11.2022 

následující: 

 

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

 

V kurii akademických pracovníků z 215 oprávněných voličů se k volbám dostavilo 

153 voličů, což představuje účast 71,16 % všech oprávněných voličů. 

    

Při volbách  

- bylo rozdáno:     153 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  153 hlasovacích lístků 

- z toho bylo:  153 platných 

 

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

 

1.  Kudrna Jan - 90 

2.  Sedláček Miroslav - 82 

3.  Beran Karel - 77 

4.  Wintr Jan - 76 

5.  Říha Michal - 73 

6.  Šustek Petr - 69 

7.  Hurychová Klára - 61 

8.  Staša Josef - 61 

9.  Urban Michal - 60  

10.  Vyskočilová Silvia - 60 

11.  Sobotka Michal - 59 

 

12.  Richter Martin - 55 

13.  Damohorský Milan - 52 

14.  Bohuslav Lukáš - 52 

15.  Šejdl Jan - 50 

16.  Šturma Pavel - 49 

17.  Lipovský Milan - 48 

18.  Kindl Vladimír - 48 

19.  Tomášek Petr - 48 

20.  Šouša Jiří - 47 

21.  Štefko Martin - 40 

22.  Horák Záboj - 23 

Podle čl. 7 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. 6 odst. 1 Volebního řádu Akademického senátu 
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PF UK. O pořadí na 7. a 8. místě, na 9. a 10. místě, na 13 a 14. místě a na 17., 18. a 19. místě 

rozhodla volební komise losem. 

 

Kandidáti, kteří se podle počtu odevzdaných hlasů umístili na 12. až 22. místě, se podle čl. 6 

odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK stávají náhradníky, neboť obdrželi hlasy 

alespoň 15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 23 platných hlasovacích lístků) nebo 

takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí 

posledního zvoleného kandidáta (tzn. alespoň 30 hlasů).  

 

 

II. Výsledky voleb do AS PF v kurii studentů: 

 

Volby proběhly podle ročníků s těmito výsledky: 

 

Za 1. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     213 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  213 hlasovacích lístků 

- z toho bylo:  213 platných  

 

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

1. Wenkeová Klára - 95 hlasů 

2. Chmela Martin - 91 hlasů 

 

Náhradníky se stávají: 

1. Štencel Radovan - 75 hlasů, 

2. Hejduková Georgia - 62 hlasů, 

3. Štětina Dan - 43 hlasů, 

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdrželi hlasy alespoň 

15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 32 platných hlasovacích lístků) nebo takový 

počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního 

zvoleného kandidáta (tzn. alespoň 46 hlasů).  

 

Náhradníkem se nestává: 

• Wagenknecht Pavel, který obdržel 11 hlasů, 

• Vaník František, který obdržel 7 hlasů, ani 

• Stariat Jindřich, který obdržel 6 hlasů. 

 

 

Za 2. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     269 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  269 hlasovacích lístků 

- z toho bylo:  269 platných  
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Za 2. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni: 

1. Nedzbala Dominik – 132 hlasů 

2. Brída Tadeáš – 103 hlasů 

 

Náhradníky se stávají: 

1. Landová Josefína – 87 hlasů, 

2. Miklenda Eduard – 51 hlasů a 

3. Tóth Jan – 43 hlasů, 

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdrželi hlasy alespoň 

15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 41 platných hlasovacích lístků) nebo takový 

počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního 

zvoleného kandidáta (tzn. alespoň 52 hlasů).  

Náhradníkem se nestávají: 

• Hodál Emil, který obdržel 36 hlasů, 

• Fajstaver Aleš, který obdržel 23 hlasů,  

• Marková Diana, která obdržela 16 hlasů, ani 

• Jánský Vojtěch, který obdržel 7 hlasů. 

 

 

Za 3. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     190 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  190 hlasovacích lístků 

- z toho bylo:  189 platných a 1 neplatný 

 

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

1. Stoilov Jonáš - 139 hlasů a 

2. Vráblíková Veronika - 129 hlasů. 

 

Náhradníkem se stává: 

• Bíba Vojtěch - 76 hlasů, 

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdržel hlasy alespoň 

15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 29 platných hlasovacích lístků) nebo takový 

počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního 

zvoleného kandidáta (tzn. alespoň 65 hlasů).  

 

 

Za 4. ročník: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     150 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  150 hlasovacích lístků 

- z toho bylo:  150 platných  
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Za 4. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni: 

1. Vítovec David – 121 hlasů a  

2. Milichovský Petr – 110 hlasů. 

 

Náhradnicí se stává: 

• Farská Kateřina – 41 hlasů, 

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdržela hlasy alespoň 

15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 23 platných hlasovacích lístků) nebo takový 

počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního 

zvoleného kandidáta (tzn. alespoň 56 hlasů).  

 

 

Za 5. ročník a doktorandy: 

 

Při volbách  

- bylo rozdáno:     107 hlasovacích lístků  

- bylo odevzdáno:  107 hlasovacích lístků 

- z toho bylo do AS: 107 platných  

 

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

1. Gangur Petr - 57 hlasů a  

2. Linzer Pavel - 50 hlasů. 

 

Náhradníky se stávají: 

• Ševčík Jakub - 34 hlasů,  

• Kabelka David - 27 hlasů a 

• Svoboda Tomáš - 26 hlasů, 

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdrželi hlasy alespoň 

15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 17 platných hlasovacích lístků) nebo takový 

počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního 

zvoleného kandidáta (tzn. alespoň 26 hlasů).  
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Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy, konaných ve 

dnech 29. a 30. listopadu 2022 

 

 

Dílčí volební komise pro PF UK ve složení: Tomáš Bíba, Michaela Burianová, dr. Tomáš 

Friedel, Petr Hrebenár, Martin Neumann, doc. Pavel Ondřejek, Barbora Pavlíková, Jan 

Pavlínek, dr. Tomáš Sejkora, dr. Petr Svoboda, Vojtěch Žolnerčík, zjistila na své schůzi dne 

30.11.2022, že se: 

 

• z celkového počtu 215 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 

153, tj. 71,16 %; odevzdáno bylo 153 hlasovacích lístků, z toho 153 platných; 

• z celkového počtu 3834 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 929, tj. 24,23 %; 

odevzdáno bylo 929 hlasovacích lístků, z toho bylo 928 platných. 

 

 

I. 

 

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů): 

1. Staša Josef - 86 hlasů, tj. 56,21 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; 

2. Říha Michal – 83 hlasů, tj. 54,24 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; 

3. Šouša Jiří – 57 hlasů, tj. 37,25 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; a 

4. Damohorský Milan – 46 hlasů, tj. 30,07 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám. 

 

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů): 

1. Čech Jakub – 567 hlasů, tj. 61,03 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; 

2. Linzer Pavel – 484 hlasů, tj. 52,10 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; 

3. Glogr Michael – 225 hlasů, tj. 24,22 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; 

4. Kabelka David – 191 hlasů, tj. 20,56 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; a 

5. Vaník František – 25 hlasů, tj. 2,69 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám. 

 

 

II. 

 

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že členy Akademického 

senátu Univerzity Karlovy byli pro volební období 2023 – 2026 zvoleni: 

 

z řad akademických pracovníků  1. Staša Josef 

2. Říha Michal 

 

z řad studentů     1. Čech Jakub 

2. Linzer Pavel 

 

 

 

Náhradníky byli podle čl. 12 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu 

Univerzity Karlovy zvoleni: 

 

z řad akademických pracovníků  1. Šouša Jiří 

2. Damohorský Milan 
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z řad studentů     1. Glogr Michael 

2. Kabelka David 

  

 

V Praze dne 30.11.2022 

 

 

Za volební komisi PF UK a dílčí volební komisi pro PF UK: 

 

Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 

doc. JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 

JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.  

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) 

 

 


