
Volební protokol o volbě do SKAS MFF UK na období
1. 6. 2021 – 31. 5. 2024

Předseda volební komise: Vojtěch Švandelík
Členové volební komise: Andrej Farkaš, František Zajíc

Volby se uskutečnily elektronicky prostřednictvím volební aplikace spravované ÚVT UK umístěné na
adrese https://volby.is.cuni.cz od 27. dubna 2021 od 00:00 do 29. dubna 2021 do 23:59, v řádném
termínu se přihlásilo 5 kandidátů:

v kandidátní listině F: Martina Novotná, Alexandra Suchá, Dominik Zámyslický;

v kandidátní listině I: Petr Šimůnek;

v kandidátní listině M: Anna Yaghobová.

Voleb se zúčastnilo celkem 781 oprávněných voličů, což je 31,43 % z celkového počtu 2485 oprávněných
voličů.

Absolutní pořadí kandidátů podle odevzdaných hlasů:

pořadí jméno listina počet hlasů
1. Martina Novotná F 397
2. Dominik Zámyslický F 377
3. Anna Yaghobová M 299
4. Petr Šimůnek I 291
5. Alexandra Suchá F 262

Vítězní kandidáti jednotlivých listin, kteří jsou podmíněně zvoleni, pokud v senátu poklesne počet
senátorů z dané listiny k 1. červnu 2021 na 0:

listina jméno
F Martina Novotná
M Anna Yaghobová
I Petr Šimůnek

Podle Volebního řádu Akademického senátu MFF UK budou k 1. červnu 2021 zvoleni 3 členové SKAS
MFF UK, při sestavení komory je třeba dbát na zastoupení všech kandidátních listin. Předsednictvo AS
MFF UK pak povolá ty senátory, kteří se umístili ve volbách na prvních 3 pozicích, při nezastoupení
některé listiny upřednostní vítěze jednotlivých listin a odsunutý kandidát se stává prvním náhradníkem.

Funkční období senátorů zvolených dle předchozího odstavce končí k 31. květnu 2024. Ke zvolení mezi
náhradníky je potřeba splnit kvótu alespoň 10 % z celkového počtu odevzdaných platných hlasovacích
lístků, tedy alespoň 78 hlasů. Tuto podmínku splnili a nenastoupí-li jako senátoři, tak se náhradníky
v daném pořadí stávají:

pořadí jméno listina počet hlasů
1. Martina Novotná F 397
2. Dominik Zámyslický F 377
3. Anna Yaghobová M 299
4. Petr Šimůnek I 291
5. Alexandra Suchá F 262

Před náhradníky vzešlé z těchto voleb se zařazují senátoři, kteří byli dle čl. 15 Volebního řádu Aka-
demického senátu MFF UK zvoleni na méně než tři roky. Za náhradníky vzešlé z těchto voleb se zařazují
náhradníci z předešlých voleb. U všech náhradníků platí, že v seznamu náhradníků jsou uvedeni pouze
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pokud se nevzdali náhradnictví nebo neukončili studium. V případě úspěšného ukončení jednoho studia
a nástupu do jiného studia se postupuje dle Volebního řádu Akademického senátu MFF UK.

Podle Volebního řádu Akademického senátu MFF UK je možné podat do osmi dnů ode dne zveřejnění
výsledků voleb (tj. do 8. 5. 2021) stížnost volební komisi proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb.
Stížnost musí být písemná a obsahovat odůvodnění.

Volební komise neobdržela do 30. dubna 2021 žádnou stížnost týkající průběhu voleb.

V Praze dne 30. dubna 2021

Vojtěch Švandelík, předseda volební komise

Bc. Andrej Farkaš

František Zajíc
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