Volební protokol o řádných volbách do
Kolejní rady koleje 17. listopadu
Předseda volební komise: Kateřina Čížková
Členové volební komise: Kateřina Čížková, Jan Douša, Jan Moučka
Volby se uskutečnily elektronicky prostřednictvím volební aplikace ÚVT UK umístěné na adrese
https://volby.is.cuni.cz/ od 11.11.2021 7:00 do 12.11.2021 22:00.
Každý volič mohl zvolit 1 až 5 kandidátů, nebo se zdržet hlasování (ekvivalentní zvolení 0
kandidátů/odevzdání prázdného hlasovacího lístku). Voleb se zúčastnilo 218 oprávněných voličů, což je
16,09 % z celkového počtu 1355 oprávněných voličů. 218 hlasovacích lístků bylo platných, z toho se 1
hlasující zdržel, a 0 hlasovacích lístků bylo neplatných.
Pořadí kandidátů podle získaných hlasů:
Pořadí
1
2
3
4
5
6

Jméno kandidáta
Nikoleta Anderlová
Damian Wałoszek
Jan Lexa
Hynek Kydlíček
Veronika Roubínová
František Zajíc

Počet získaných hlasů
165
152
104
103
65
36

Do Kolejní rady byli zvoleni: Nikoleta Anderlová, Damian Wałoszek, Jan Lexa, Hynek Kydlíček a Veronika
Roubínová. Náhradníkem se stává kandidát, který získal alespoň 10 % z celkového počtu hlasovacích
lístků, tedy František Zajíc.
Poučení o možnosti podání stížnosti
(dle „Volebního řádu pro volbu členů kolejních rad vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy v Praze“)
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může ve lhůtě sedmi dnů od zveřejnění jejich výsledků 1 podat volič stížnost Grémiu,
které bez zbytečných odkladů rozhodne o platnosti voleb usnesením přijatým většinou hlasů všech členů Grémia. Grémium
shledá volby neplatnými zejména z důvodu závažného porušení právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity či tohoto
předpisu. Oznámení o svém rozhodnutí podle první věty tohoto odstavce zveřejní Grémium na vývěsní desce příslušné koleje, a
shledalo-li volby neplatnými, informuje o tom také vedoucí této koleje. Volební komise, která organizovala volby, o jejichž
platnosti Grémium rozhodovalo, nebo stěžovatel podle první věty tohoto odstavce mohou ve lhůtě sedmi dnů od zveřejnění
rozhodnutí Grémia podat odvolání k Radě, která bez zbytečného odkladu definitivně rozhodne o platnosti voleb; výsledek svého
rozhodnutí Rada oznámí obdobným způsobem jako v předchozí větě. Jsou-li volby shledány neplatnými, má se za to, že nastal
případ dle čl. 3 odst. 3. Rozhodnutí Rady podle tohoto odstavce je konečné.

V Praze dne 15.11.2021
Kateřina Čížková

Jan Douša

Jan Moučka

1

tj. do 22.11.2021 18:00

