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Zápis z jednání Volební a mandátové komise AS MU 

ze dne 4. 12. 2017 

 

 

 
Přítomní členové:   PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. 

RNDr. Milan Baláž, Ph.D. 

Jiří Libra 

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. 

 

Nepřítomní členové:   JUDr. David Hejč, Ph.D.  

Hosté:     předseda AS MU, doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 

předseda a členové Obvodní volební komise PřF MU 

 

Program jednání: 

 

1) Stížnost na průběh voleb do AS MU na Přírodovědecké fakultě MU ve volebním 

obvodu studentů 

2) Stížnost vůči tajnosti voleb do AS MU 

3) Vyhlášení výsledků voleb do AS MU 

4) Vyjádření ke stanovisku předsedy Studentské komory AS MU ohledně průběhu voleb 

do AS MU 

 

Přílohy zápisu:  

 

Příloha 1 – Stížnost na průběh voleb (bc. Ondřej Vymazal) 

Příloha 2 – Stížnost na průběh voleb (doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.) 

Příloha 3 – Výsledky voleb pro období 2018-2020 – zvolení kandidáti 

 

 

Ad1) Stížnost na průběh voleb do AS MU na Přírodovědecké fakultě MU ve volebním 

obvodu studentů (bc. Ondřej Vymazal) 

 

VaMK AS MU neshledala rozeslání hromadného emailu dvou kandidátů ve studentské 

komoře PřF MU závažným porušením rovných podmínek pro vedení volební kampaně. 

Zmínění kandidáti využili veřejně dostupný seznam voličů a obsahem sdělení byl už dříve 

zveřejněný volební program, který pouze distribuovali jiným komunikačním kanálem. Článek 

11 Volebního řádu AS MU průběh volební kampaně podrobněji neupravuje a způsob volební 

kampaně je ponechán individuálně v rukou konkrétního kandidáta. Zmiňovaní kandidáti byli 

ve studentské komoře navíc zvoleni do pozice náhradníků. Samotný přínos jejich postupu ve 

smyslu získání výhody je tak sporný. Komise neshledává uvedené jednání porušením pravidel 

pro užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity (viz Směrnice MU č. 6/2011).  

 

Závěr: VaMK AS MU nepovažuje obsah stížnosti za porušení Volebního řádu AS MU.  
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Ad2) Stížnost vůči tajnosti voleb do AS MU (doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph. D.) 

 

VaMK AS MU nepovažuje fungování volební aplikace "Jak kdo hlasoval" v IS MU za 

porušení tajnosti volby. Lze z ní vyčíst určitá data, ale přiřazení voličů ke konkrétnímu hlasu 

je obtížné, identita je anonymizována. Ve velikostech volebních obvodů do AS MU je tak 

tajnost, ve smyslu čl. 5, odst. 2 Volebního řádu AS MU, zaručena. Tato aplikace zajišťuje 

především veřejnou kontrolu nad průběhem voleb (odevzdání hlasů), které jinak probíhají 

výhradně elektronicky prostřednictvím IS. Tím je podle komise zajištěna, mimo jiné, jejich 

regulérnost, která je ve stížnosti také zmiňována. 

Pokud jde o přístup k neveřejným informacím ze strany členů volebních komisí, seznamy 

voličů pro jednotlivé obvody jsou z principu veřejné. Členové obvodních volebních komisí 

ani VaMK AS MU se nemohou v průběhu voleb přímo dostat k seznamu voličů, kteří ještě 

nehlasovali. Mohou tak učinit nicméně nepřímo, odesláním hromadného emailu v aplikaci E-

volby IS MU. To je věc, která sama o sobě nemůže mít zásadní dopad na výsledek voleb. Je 

ovšem relevantní diskutovat o tom, zda je nutné, aby byl seznam adresátů viditelný (byť 

vyplývá z obecného nastavení zasílání hromadných emailů v IS). V této souvislosti je 

legitimní diskutovat o rozšíření povinnosti členů obvodních komisí týkající se jejich 

mlčenlivosti. 

 

Závěr: VaMK AS MU nepovažuje obsah stížnosti za porušení tajnosti voleb a dosavadní 

opatření považuje za přiměřená.  

 

 

Ad3) Vyhlášení výsledků voleb do AS MU 

 

Volební a mandátová komise AS MU vyhlašuje v souladu s článkem 13 odst. 7 Volebního a 

jednacího řádu AS MU výsledky voleb do Akademického senátu Masarykovy univerzity, 

které proběhly ve dnech 20. 11. až 24. 11. 2017. Volební a mandátová komise konstatuje 

platnost voleb. Volby proběhly řádně, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Statutem 

Masarykovy univerzity a Volebním řádem Akademického senátu Masarykovy univerzity. 

Konstatuje, že v obvodu akademických pracovníků filozofické fakulty nebyli zvoleni všichni 

členové.  

 

Seznam zvolených kandidátů tvoří Přílohu 3 tohoto zápisu.  

Protokoly o výsledcích voleb jsou zveřejněny na dokumentovém serveru Masarykovy 

univerzity. 

 

 

Ad4) Vyjádření ke stanovisku předsedy Studentské komory AS MU ohledně průběhu 

voleb do AS MU 

 

VaMK AS MU považuje za nepřípustné, aby docházelo ke vzájemnému ovlivňování 

volebních obvodů mezi sebou navzájem (akademičtí pracovníci vs. studenti) s cílem ovlivnit 

výsledek volby ve prospěch konkrétního kandidáta či kandidátů. Za silně neetický pak 

pokládá volební lobbing osob ve vedoucím postavení (linie učitel – studenti, děkan – 

akademičtí pracovníci atp.), opět s cílem podpořit konkrétního kandidáta či kandidáty. 

Takový postup ohrožuje zachování rovné volební soutěže a existenci férové volební kampaně. 
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Volební komise v této souvislosti připomíná, že fakulty a příslušná pracoviště mají povinnost 

dbát na zachování rovných podmínek vedení volební kampaně (viz čl. 11, odst. 2 Volebního 

řádu AS MU). 

Rozesílání hromadných emailů (ve smyslu využití příslušné aplikace IS MU) s volebním 

obsahem není v rámci současných předpisů přípustné. Dosavadní stručnou úpravu vedení 

volební kampaně ve Volebním řádu MU je nicméně žádoucí blíže specifikovat. K otázce 

zasílání individuálních emailů se volební komise vyjádřila vypořádáním stížnosti pana 

Ondřeje Vymazala (viz bod 1).   

Volební seznamy slouží jako prostředek kontroly, a musí zůstat veřejné. Zveřejňování UČO je 

zásadní pro identifikaci konkrétního voliče (např. v případě shody jmen). Tento smysl 

existence volebních seznamů převažuje nad případnou možností jejich zneužití. Samotné 

ověření příslušnosti k jednotlivým volebním obvodům prostřednictvím IS MU funguje, a to 

včetně kontroly odevzdání hlasu pouze v jediném volebním obvodu. 

 

VaMK AS diskutovala také o dalších záležitostech, které zaznamenali její členové při 

organizaci voleb podle platného Volebního řádu AS MU. Shodla se na konkrétních 

podnětech, které je vhodné zohlednit při novelizaci tohoto dokumentu. 

 

Závěr: Volební řád AS MU vykazuje dílčí deficity z hlediska vágnosti či nedostatečné úpravy 

některých jeho ustanovení. VaMK AS MU proto doporučuje iniciovat diskusi, která povede 

k jejich zpřesnění a doplnění. 

       

 

 

 

   Schválil a zapsal:   PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. 

         předseda VaMK AS MU 
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Příloha 1 – stížnost na průběh voleb (bc. Ondřej Vymazal) 

Vážený pane předsedo a členové volební komise, rád bych podal stížnost na průběh voleb do AS MU na 
PřF v obvodu studentů. Dva z kandidátů rozeslali mail všem studentům PřF s žádostí o podporu ve 
volbách. Tento mail sice nebyl rozeslaný prostřednictvím možnosti poslat hromadný mail v IS MU (ale maily 
byly odeslány z univerzitní adresy), k získání kontaktu na všechny studenty byl využit veřejně dostupný 
seznam voličů. Přesto si ale myslím, že tento postup není v pořádku, protože kandidáti z pochopitelných 
důvodů v IS nemají možnost hromadný mail všem studentům fakulty rozeslat, proto by toto neměli dělat ani 
jiným způsobem. Mimo jiné je možné, že tito kandidáti porušili také pravidla využívání počítačové sítě MU 
(http://www.ped.muni.cz/cit/computers/predpisy_mu/smernice_mu_6-2011.pdf). Pokud by bylo v pořádku 
takový hromadný mail posílat, měli by mít tuto příležitost oficiálně všichni kandidáti. Domnívám se tedy, že 
nebyly zachovány rovné podmínky pro všechny kandidáty, což je v rozporu s Volebním řádem AS MU. 

Nepožaduji opakování voleb na PřF, nicméně bych rád znal názor Volební a mandátové komise AS MU na 
tyto praktiky s případným návrhem možného řešení. 

Maily posílám v příloze. 

Díky a zdravím  

Ondřej Vymazal 

 

Příloha 2 – stížnost na průběh voleb (doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.) 
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Příloha 3 – Výsledky voleb pro volební období 2018-2020 – zvolení kandidáti: 

 

Právnická fakulta – Komora akademických pracovníků 

 prof. JUDr. Josef Bejček - 63 hlasů 

 JUDr. Klára Drličková, Ph.D. - 44 hlasů 

 JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. - 43 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 žádný kandidát 
 

Právnická fakulta – Studentská komora 

 Oldřich Florian - 267 hlasů 

 Lukáš Buchta - 247 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 Damir Solak - 199 hlasů 

 Jiří Svoboda - 122 hlasů 
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Ekonomicko-správní fakulta – Komora akademických pracovníků 

 doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. - 55 hlasů 

 Mgr. Josef Menšík, Ph.D.  - 54 hlasů 

 Mgr. Maria Králová, Ph.D. - 42 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 RNDr. Luboš Baurer, CSc. - 23 hlasů 

 

Ekonomicko-správní fakulta – Studentská komora 

 Ing. Martin Murín - 246 hlasů 

 Alexandra Bečková - 141 hlasů 

 Ing. Ondřej Špetík - 140 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

Ing. Jan Přikryl - 120 hlasů  

Ing. Kristína Babíková - 107 hlasů 

     

Přírodovědecká fakulta – Komora akademických pracovníků 

 prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. - 124 hlasů 

 RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. - 113 hlasů 

 prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.  - 109 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. - 91 hlasů 

 doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. - 74 hlasů 

 

Přírodovědecká fakulta – Studentská komora 

 Mgr. Michaela Tvrdoňová - 468 hlasů 

 Bc. Ondřej Vymazal - 326 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

Mgr. Jakub Malý - 250 hlasů  

Bc. Martin Svatoň - 190 hlasů 

 

Lékařská fakulta – Komora akademických pracovníků 

 Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. - 165 hlasů 

 prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.  - 154 hlasů 

 doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. - 152 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. - 89 hlasů 

 prof. MUDr. Petr Dubový, CSc. - 42 hlasů 

 

Lékařská fakulta – Studentská komora 

 Albert Štěrba - 513 hlasů 

 Natália Antalová - 341 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

Jan Homola - 294 hlasů 

Jakub Voldřich - 240 hlasů  
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Pedagogická fakulta – Komora akademických pracovníků 

 Mgr. Petr Najvar, Ph.D. - 75 hlasů 

 Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.  - 61 hlasů 

 doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. - 51 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. - 50 hlasů 

 doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. - 46 hlasů 

 

Pedagogická fakulta – Studentská komora 

 Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková - 250 hlasů 

 Karel Doleček - 199 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

Bc. Tomáš Čakloš - 151 hlasů 

Mgr. Zuzana Lenhartová - 123 hlasů  

 

Fakulta informatiky – Komora akademických pracovníků 

 prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. - 35 hlasů 

 prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.  - 33 hlasů 

 doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. - 32 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. - 27 hlasů 

 doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. - 20 hlasů 

 

Fakulta informatiky – Studentská komora 

 Mgr. Vladimír Štill - 301 hlasů 

 Bc. Jakub Peschel - 256 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

Mgr. Jaroslav Bendík - 187 hlasů 

Dominika Krejčí - 162 hlasů 

 

Filozofická fakulta – Komora akademických pracovníků 

 doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres - 130 hlasů 

 Mgr. Petr Vurm, Ph.D. - 126 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 žádný kandidát 

 

Filozofická fakulta – Studentská komora 

 Mgr. et Mgr. Tomáš Varga - 359 hlasů 

 Mgr. Matej Patrik Žitňanský – 191 hlasů 

 Mgr. et Mgr. Jan Werner - 90 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

žádný kandidát 
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Fakulta sociálních studií – Komora akademických pracovníků 

 doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. - 69 hlasů 

 Mgr. Tomáš Říháček, Ph.D. - 55 hlasů 

 PhDr. Petr Suchý, Ph.D. - 53 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. - 49 hlasů 

 

Fakulta sociálních studií – Studentská komora 

 Ing. Mgr. Daniel Kerekeš - 505 hlasů 

 Jiří Němec - 248 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

Jiří Maixner - 88 hlasů 

 

Fakulta sportovních studií – Komora akademických pracovníků 

 Mgr Michal Kumstát, Ph.D. - 36 hlasů 

 Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. - 30 hlasů 

 Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. - 29 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. - 20 hlasů 

 Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. - 19 hlasů 

 

Fakulta sportovních studií – Studentská komora 

 Mgr. Tereza Králová - 103 hlasů 

 Bc. Michal Vlček - 46 hlasů 

 

Jako náhradníci byli zvoleni: 

Martin Zobáč - 34 hlasů 

Mgr. Edita Vajčnerová - 31 hlasů 

 

Vysokoškolské ústavy – Komora akademických pracovníků 

 Mgr Kamila Novotná - 38 hlasů 

 Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. - 35 hlasů 

 PhDr. Renata Prucklová - 33 hlasů 

   

Jako náhradníci byli zvoleni: 

 prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. - 31 hlasů 

 doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. - 29 hlasů 


