
Protokol o výsledku voleb do AS FIT 
Zápis z činnosti volební komise pro volby do AS FIT 2021 ve volebních obvodech 

studentů a zaměstnanců FIT .  

Volební komise pracovala ve složení 

• Ing. Jiří Hunka 

• Ing. Jan Onderka 

• Ing. Ivo Petr, Ph.D.  

• Ing. Jan Řezníček  

• doc. RNDr. Ing. Petr Zemánek, CSc. 

Komise se sešla 4. 11., jednomyslně zvolila za předsedu Ivo Petra, za místopředsedy Jana Řezníčka a 

Petra Zemánka a stanovila následující harmonogram řádných voleb 

• 11. 11. - vyhlášení řádných voleb, 

• 22. 11. 12:00 - uzávěrka podávání kandidátek, 

• 24. 11. 9:00 - začátek hlasování ve volební aplikaci, 

• 1. 12. 12:00 - konec hlasování ve volební aplikaci, 

• 3. 12. - zveřejnění výsledků voleb. 

Ve stanovené lhůtě bylo komisi doručeno 11 návrhů (6 kandidátů v obvodu studentů, 5 v obvodu 

akademických pracovníků). Komise se hlasováním (3 pro, 1 proti, 1 se zdržel) rozhodla jednoho 

kandidáta v obvodu studentů z formálních důvodů vyškrtnout, neboť nebyl schopen dodat řádně 

podepsaný návrh kandidatury. 

V průběhu hlasování se ukázalo, že někteří akademičtí pracovníci nemají v univerzitním systému 

Usermap, ze kterého volební aplikace čerpá seznamy voličů, správně nastavenou roli “akademický 

pracovník” a nefigurují tedy v seznamu voličů pro obvod akademických pracovníků. Dotčení voliči se 

nemohli hlasování zúčastnit ani po doplnění rolí, jelikož změny v seznamu voličů jsou po spuštění 

hlasování ve volební aplikaci nepřípustné (počet voličů musí být předem znám). Komise se 

jednomyslně usnesla nechat hlasování proběhnout do konce. Po skončení hlasování komise 

přepočítala výsledky voleb a zjistila, že limit pro 15 % volební účast ani zvolení nebo nezvolení 

kandidátů by zařazení dotyčných akademických pracovníků na seznam voličů neovlivnilo. Komise 

proto přistoupila k vyhlášení výsledků. 

V obvodu studentů FIT se zúčastnilo 556 voličů z 2431, v obvodu akademických pracovníků 54 ze 

120. Volební účast v obou komorách přesáhla 15 %. 

Volební účast v komoře studentů 556 z 2431 (22.87 %)  

Volební účast v komoře akademických pracovníků 54 z 120 (45.00 %) 

 

 

 

 

 

 



Volební komise vyhlásila následující výsledky řádných voleb do AS FIT. Ve volebním obvodu 

studentů: 

Pořadí Jméno a příjmení E-mail 
Počet získaných 

hlasů 
Status 

1 Ing. Tomáš Nováček tomas.novacek@fit.cvut.cz 345 (62.05 %)  
zvolen na 
2 roky 

2 Jakub Meinlschmidt jakub.meinlschmidt@fit.cvut.cz 325 (58.45 %)  
zvolen na 
2 roky  

3 Petr Šťastný stastpe8@fit.cvut.cz 299 (53.78 %)  
zvolen na 
1 rok 

4 Bc. Jaroslav Kříž krizjar5@fit.cvut.cz 258 (46.40 %)  
zvolen na 
1 rok  

5 Bc. Lucie Procházková prochl10@fit.cvut.cz 241 (43.35 %)  náhradník 

 

Ve volebním obvodu akademických pracovníků: 

Pořadí Jméno a příjmení E-mail 
Počet 

získaných 
hlasů 

Status 

1 doc. RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. tomas.valla@fit.cvut.cz 42 (77.78 %)  zvolen  

2 RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D. ondrej.suchy@fit.cvut.cz 39 (72.22 %)  zvolen  

3 Ing. Stanislav Jeřábek stanislav.jerabek@fit.cvut.cz 38 (70.37 %)  zvolen  

4 RNDr. Dušan Knop, Ph.D. dusan.knop@fit.cvut.cz 37 (68.52 %)  zvolen  

5 Ing. Lukáš Bařinka lukas.barinka@fit.cvut.cz 35 (64.81 %)  zvolen 

 

Všichni kandidáti obdrželi více než 15 % hlasů voličů, kteří se voleb účastnili. 

Ve stanovené lhůtě byla podána námitka na regulérnost voleb v obvodu akademických pracovníků. 

Námitka byla zdůvodněna porušením zákona č. 111/1998 Sb. (Zákona o vysokých školách), §4 

odstavec d), kdy některým členům akademické obce nebylo umožněno volit zástupce akademického 

senátu. Při následném šetření se ukázalo, že voličů nezařazených v obvodu akademických pracovníků 

bylo celkem 21. Po konzultaci s právním oddělením fakulty a zvážení všech možností komise dospěla 

k závěru, že volby neproběhly v souladu se Zákonem o vysokých školách. Hlasováním dne 8. 12. 

komise jednomyslně odsouhlasila zrušení voleb v obvodu akademických pracovníků a vyhlášení 

voleb nových v termínech 

• 13. 12. 12:00 - uzávěrka podávání kandidátek, 

• 14. 12. 8:00 - začátek hlasování ve volební aplikaci, 

• 16. 12. 12:00 - konec hlasování ve volební aplikaci, 

• 16. 12. - zveřejnění výsledků voleb. 

Původním kandidátům byla zaslána žádost o potvrzení, zda se svojí kandidaturou stále souhlasí. 

Všichni původní kandidáti se svou kandidaturou souhlasili. Do stanoveného termínu bylo přijato 

celkem 9 kandidátek, které komise ověřila a nenalezla žádný nedostatek. 

Hlasování v obvodu akademických pracovníků probíhalo ve volební aplikaci s již aktualizovaným a 

ověřeným seznamem voličů. Ve volbě hlasovalo celkem 91 ze 140 oprávněných voličů. Volební účast 

pro tyto volby byla 65 %, čímž byla splněna podmínka pro platnost voleb. 
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Volební komise proto vyhlásila následující výsledky voleb do AS FIT v obvodu akademických 

pracovníků: 

Pořadí Jméno a příjmení E-mail 
Počet 

získaných 
hlasů 

Status 

1 Ing. Lukáš Bařinka lukas.barinka@fit.cvut.cz 59(64.84 %)  zvolen 

2 Ing. Stanislav Jeřábek stanislav.jerabek@fit.cvut.cz 55 (60.44 %)  zvolen  

3 
doc. RNDr. Tomáš Valla, 

Ph.D. 
tomas.valla@fit.cvut.cz 54 (59.34 %)  zvolen 

4 RNDr. Dušan Knop, Ph.D. dusan.knop@fit.cvut.cz 47 (51.65 %)  zvolen  

5 
RNDr. Ondřej Suchý, 

Ph.D. 
ondrej.suchy@fit.cvut.cz 46 (50.55 %)  zvolen 

6 
Ing. Vojtěch Miškovský, 
Ph.D. 

vojtech.miskovsky@fit.cvut.cz 40 (43,96 %) zvolen 

7 Ing. Jiří Kašpar jiri.kaspar@fit.cvut.cz  39 (42,86 %) náhradník 

8 Ing. David Buchtela, Ph.D. david.buchtela@fit.cvut.cz 34 (37,36 %) náhradník 

9 Ing. David Pešek David.Pesek@cvut.cz 28 (30,77 %) náhradník 

 

Všichni kandidáti obdrželi více než 15 % hlasů voličů, kteří se voleb účastnili, stali se tedy členy AS 

FIT, resp. náhradníky. 

Ve stanovené lhůtě pro podání námitek komise neobdržela žádné námitky, a proto její předseda 

svolal ustavující zasedání na středu 12. 1. 2022. 

 

V Praze dne 12. 1. 2022 

Za volební komisi 

• Ing. Jiří Hunka 

• Ing. Jan Onderka 

• Ing. Ivo Petr, Ph.D. 

• Ing. Jan Řezníček  

• doc. RNDr. Ing. Petr Zemánek, CSc.  
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