
Volební protokol o volbě do SKAS MFF UK na volební období začínající 

říjnem 2016 
 

Volby se uskutečnily dne 18. 5. 2016, v řádném termínu se přihlásilo 7 kandidátů: 
 

 v kandidátní listině D: Peter Korcsok a Vít Musil 

 v kandidátní listině F: Patrik Švančara 

 v kandidátní listině I: Jan Bok, Jana Novotná a Jindřich Pikora 

 v kandidátní listině M: Josef Svoboda 
 

Bylo vydáno celkem 331 volebních lístků, z toho 331 bylo odevzdáno. Všechny byly platné, takže 

platných hlasů bylo celkem 331. Tedy platný lístek odevzdalo 14.7% z celkového počtu 2245 

oprávněných voličů.  
 

Absolutní pořadí kandidátů podle odevzdaných hlasů: 

 

Výsledky 

Pořadí Jméno Listina Počet hlasů 

1. Josef Svoboda M 167 

2. Jana Novotná I 164 

3. Vít Musil D 142 

4. Jindřich Pikora I 133 

5. Peter Korcsok D 127 

6. Jan Bok I 122 

7. Patrik Švančara F 108 

 

Všichni kandidáti dostali více než 10% platných hlasů, tedy více než 32, a proto se mohou stát senátory 

či náhradníky. Nezmění-li se do 1. října 2016 složení senátu, pak byli dle Volebního a jednacího řádu, 

čl. 11 odstavce 2. zvoleni první čtyři kandidáti, tedy (v závorce je uvedena kandidátní listina): 

1. Josef Svoboda (M) 

2. Jana Novotná (I) 

3. Vít Musil (D) 

4. Jindřich Pikora (I) 
 

Náhradníky se v souladu se stejnými předpisy stávají následující kandidáti (opět v závorce jejich 

kandidátní listina): 

1. Peter Korcsok (D) 

2. Jan Bok (I) 

3. Patrik Švančara (F) 
 

Za náhradníky vzešlé z těchto voleb se zařazují náhradníci z předešlých voleb, pokud se nevzdali 

náhradnictví nebo neukončili studium. (V případě úspěšného ukončení jednoho studia a nástupu 

do jiného studia se postupuje dle Volebního a jednacího řádu.) Budiž poznamenáno, že kandidáti 

Peter Korcsok a Josef Svoboda byli na některých hlasech označeni srdíčkem. 



 

Podle Volebního a jednacího řádu budou k 1. říjnu 2016 zvoleni 4 členové SKAS MFF UK, při 

sestavení komory bude třeba přihlédnout k případným změnám složení senátu. Je třeba dbát na 

zastoupení všech kandidátních listin, a proto bude třeba přihlédnout ke kandidátním listinám těch 

pokračujících studentských senátorů, jejichž dvouletý mandát začal 1. října 2015. Předsednictvo 

AS MFF UK pak povolá ty senátory, kteří se umístili ve volbách na prvních 4 pozicích, ovšem při 

nezastoupení některé listiny upřednostní vítěze jednotlivých listin a odsunutý kandidát se stává 

prvním náhradníkem.  

 

 

Volební komise neobdržela do 18:45 18. 5. 2016 žádné námitky k průběhu ani výsledku voleb. 

 

V Praze dne 18. 5. 2016 

 

Ondřej Bouchala, předseda volební komise 

 

Tomáš Roskovec 

 

Radovan Švarc 

 

Lenka Stará 

 

Ondřej Kovář 

 

Lenka Homolová 

 

 

 


