
Úvodní schůze volební komise AS FSV 

Pátek 11.11.2022, 14.30 

Zapisovatel: Tomáš Brabec, přítomno 7 členů z 10 
 

Úvodní organizační záležitosti 

• Volby se uskuteční od 9 hodin dne 29.11. do 18 hodin dne 30.11.2022 
• 30.11.2022 v 18 hodin končí volební proces, proběhne schůze volební komise a kontrola 

volebních výsledků, následně vyhlášení výsledků 
• Následující středu 16.11.22 se bude posílat informační email 
• 23.11.22 bude následovat krátký email na podporu volební účasti 
• Vouchery (identifikátory voličů) se odešlou až 29.11. v ranních hodinách, aby se zabránilo 

jejich přeposílání 

Propagace voleb 

• Propagaci voleb do akademického senátu FSV UK zajišťuje tajemník FSV, doposud nepřišel 
žádný požadavek na dodání informací na webové stránky 

• S ohledem na nestrannost volební komise si propagaci řídí čistě PR oddělení 
• Volební programy se zasílají tajemnici Tereze Volfové, kandidátní listiny se zveřejňují 

nejpozději 7 dní před začátkem voleb 
• Základní informace i volební program jsou všechny k dispozici i v anglickém jazyce – zahrnutí 

zahraničních studentů do volebního procesu 
• Informace v anglickém jazyce by měly být k dispozici u všech podstatných záležitostí, 

můžeme iniciovat, ale není naší kompetencí 
o Žádost na PR oddělení, aby informace o volbách byly rovnocenně podávaný 

v českém i anglickém jazyce 
o Znění žádosti: Volební komise se usnesla, že při propagaci voleb musí být 

zveřejňované materiály dostupné v českém i anglickém jazyce v rovné míře. 
o S PR oddělením (Mgr. Barborou Buřičovou) bude komunikovat jeden ze členů 

volební komise, který bude předávat požadavky volební komise AS FSV UK – 
komunikace se ujme předseda volební komise 

• Zveřejnění kandidátních programů – dvě možnosti 
o Uzavření kandidátní listiny – programy mohou být následně průběžně vyvěšovány – 

názor volební komise 
o Vyčkání na zaslání programů všemi kandidáty 

Losování pořadí kandidátů 

• Volební program náhodné pořadí u každého z voličů nedokáže – randomizace kandidátů není 
možná 

• Losování kandidátů na schůzi volební komise 
• Vysílání losování kandidátů nepovažuje volební komise za nutné vzhledem k přítomnosti 

členů komise ze všech institutů FSV UK 

Volební program 

• Již několikáté volby s používaným volebním programem 
• Nelze vracet vybrané odpovědi poté, co volič potvrdí svou volbu u jednotlivého kandidáta 



• 15 minut na volbu vybraných kandidátů 
• Volba více než 5 kandidátů v jedné z kandidátních listin je ve volebním programu zakázána 
• Průběžné výsledky nejsou během procesu k nahlédnutí členům volební komise 
• Po ukončení voleb se členům komise zobrazí výsledky k nahlédnutí 
• po zvolení kandidátů by se měl voličům zobrazit mezikrok, kde budou ujištěni o úspěšném 

odhlasování – zajistí tajemník 
• diskuse o uvádění titulů u kandidátů – na akademické půdě vhodné 

Volební proces 

• Během voleb se ustanoví služby složené ze členů volební komise FSV UK, které budou řešit 
problémy během volebního procesu – kontaktní email volební komise: volby.as@fsv.cuni.cz 

o K zápisu služeb vznikne tabulka podle předlohy z posledních voleb 

Zveřejnění výsledků 

• Volební účast dle jednotlivých institutů 
• Zastoupení akademických pracovníků a studentů 
• Seznam zvolených kandidátů a náhradníků 
• Závěrečná zpráva a dodatek (součástí uplatnění voucherů) 

Kategorie pracovníků L1 

• Dle tajemníka pracovníci kategorie L1 nemají kvůli zařazení aktivní ani pasivní volební právo 
• Pracovníci kategorie L1 nejsou členy akademické obce, v případě podání kandidatury by 

měly být vyřazeni z volebního procesu 
• Ověření tajemníkem 

Kontrola zaslaných kandidatur 

• Problémy se budou posuzovat na základě konkrétních případů při procházení kandidatur 
• Sporný podpis – jedna z elektronicky zaslaných kandidatur obsahuje podpis, u kterého je 

sporné, zda se jedná o vytištěné písmo, digitální podpis nebo vlastnoruční podpis (Volební 
řád AS, článek 4, bod 3) 

o Kandidatura splňuje požadavky 
• Chybějící číslo UKČO u kandidátky (Volební řád AS, článek 4, bod 3) 

o Všechny zbylé údaje jsou v pořádku 
• Oba problematické případy spojuje navrhovatelka jednoho z návrhů, která je zároveň 

kandidátkou druhého návrhu 
• Jedna z přihlášek je z velké části nevyplněná, kandidatura byla volební komisí zamítnuta 

o Formulář neobsahuje jméno kandidáta ani další náležitosti 
o Volební komise odhlasovala, že tento návrh nesplňuje podmínky kandidatury 

Losování čísel na kandidátní listině 

Komora akademických pracovníků 

1. Pavel Szobi – IMS 
2. Michal Parízek – IPS 
3. Magdalena Mouralová – ISS 
4. Martin Štoll – IKSŽ 
5. Ondřej Trunečka – IKSŽ 
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6. Petra Koudelková – IKSŽ 
7. Jakub Stauber – IPS 
8. Michal Červinka – IES 
9. Eliška Ullrichová – IMS 
10. Jaromír Soukup – IPS 
11. Veronika Macková – IKSŽ 
12. Magda Pečená – IES 
13. Jitka Wirthová – ISS 

Studentská komora 

1. Barbora Procházková – ISS 
2. Aidan Thomas Macready – IKSŽ 
3. Michael Drašar – IPS 
4. Tomáš Popov – IKSŽ 
5. Michaela Němcová – IMS 
6. Jan Kašík – ISS 
7. Barbora Součková – IKSŽ 
8. Kristýna Sluková – IKSŽ 
9. Jan Volenec – IPS 
10. Daniel Saifrt – ISS 
11. Tomáš Košek – IMS 
12. Pavel Buchta – IMS 
13. Magdalena Hynčíková – IPS 
14. Ondřej Hlaváč – IKSŽ 
15. Gabriela Bošňáková – IES 
16. Tomáš Fencl – IES 

 
- Podmínečně přijaté jsou kandidatury Barbory Procházková a Jitka Wirthová 

Komise se usnesla, že se kandidátní listina nebude obsahovat akademické tituly kandidátů a 
kandidátek. 
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