
Zápis z jednání volební komise č. 2 
 
přítomni: Vojtěch Kolman, Martina Vokáčová, Jana Segi Lukavská, Jan Koura, Andrea Králíková, David 
Pavlorek 
 
omluveni: Matěj Čermák 
 
 
Jednání komise proběhlo formou videokonference dne 2. 4. 2020. Na základě prostudování dodaných 
podkladů, zejména nominací kandidátů a jejich souhlasů s nominací, komise sestavila kandidátní 
listiny do akademické a studentské kurie. V rámci toho komise ověřila, že  
 

1) oznámení kandidatury Lukáše Vávry nelze považovat za návrh, 
2) byla evidována žádost Denisy Šebestové o změnu kurie z akademické na studentskou, 
3) návrhy kandidatur Martiny Novopacké (Peškové) a Petry Čechové byly staženy, 
4) návrhy kandidatur Ondřeje Vojtěchovského, Jaromíra Mazáka a Petra Lupače byly shledány 

jako neúplné, protože k nim nebyly v daném termínu do 31. 3. 2020 a předepsanou formou 
ustanovenou pro elektronický způsob podání dodány příslušné souhlasy s nominací, 

5) prezentace Tomáše Konečného a Marty Harasimowicz byly na základě informací 
předsednictva AS FF UK zaslány po termínu 31. 3. 2020. 

 
Ke všem bodů vedla komise rozpravu, v níž bod 1) potvrdila, protože oznámení obsahovalo pouze 
zájem kandidovat a mailovou adresu kandidáta, nebylo tedy ani formulováno jako návrh kandidatury. 
Dotyčný byl odkázán na stránku s informacemi k volbám, ale v daném termínu návrh na jeho 
kandidaturu podán nebyl. 
 
Body 2) a 3) vzala komise na vědomí.   
 
K bodu 4) volební komise konstatovala, že souhlasy s nominací již byly na vyžádání předsedy volební 
komise dodány, a to v době, která byla pro podání případných doplnění určená. Dále komise 
konstatovala, že souhlas je i za daných podmínek elektronického podávání návrhů možné považovat 
za součást návrhu ve smyslu Volebního řádu (čl. 5, odst. 2), a vztahuje se na něj tedy možnost 
doplnění. V tomto smyslu komise rozhodla po ověření všech náležitostí, že se jedná o návrhy úplné a 
zařadila je na kandidátskou listinu. 
 
K bodu 5) komise konstatovala, že v dodání uvedených prezentací došlo k nedodržení předepsaného 
termínu. Zároveň vyjádřila souhlas s jejich zařazením na webové stránky, protože prezentace nebyly 
dosud zveřejněny, a nikdo tedy opožděným zasláním nezískal výhodu. 
 
Všechna přijatá rozhodnutí byla jednomyslná. 
 
Za správnost  

doc. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD.   
(předseda volební komise)  


