Výsledky doplňovacích voleb do AS FEL - 2013
A. Volební účast:
Počet oprávněných voličů - akademických pracovníků:
Počet oprávněných voličů - studentů:
Počet oprávněných voličů (celkem):
Součet vah hlasů oprávněných voličů - akademických pracovníků*:
Součet vah hlasů oprávněných voličů - studentů*:
Součet vah hlasů oprávněných voličů (celkem)*:

440
3029
3469
325,800
3029,000
3354,800

Počet odevzdaných hlasovacích lístků od akademických pracovníků:
Součet vah hlasů hlasovacích lístků od akademických pracovníků:

188
167,900

Počet odevzdaných hlasovacích lístků od studentů:
Součet vah hlasů hlasovacích lístků od studentů:

717
717,000

Účast akademických pracovníků ve volbách:

42,73 %

Účast akademických pracovníků ve volbách (dle vah hlasů):
Účast studentů ve volbách:
Účast ve volbách celkem:
Účast ve volbách celkem (dle vah hlasů):

51,53 %
23,67 %
26,09 %
26,38 %

Výše volební účasti není dle Volebního a jednacího řádu AS FEL podmínkou platnosti voleb.

B. Výsledky voleb:
Pořadí zvolených kandidátů je stanoveno na základě tzv. přepočtených hlasů**.

Maximální dosažitelný počet přepočtených hlasů:
Minimální počet přepočtených hlasů pro zvolení do senátu (15 %):

Pořadí kandidátů:

Hlasy studentů

1. Martin Chlumecký
2. Jan Bednář
3. Filip Kirschner
4. Petr Váňa
5. Jan Hejtmánek
6. Štěpán Kratochvíl
7. Martin Čerňan
8. Karel Jalovec
9. Dian Hrozek

246
150
189
202
124
106
112
140
174

240768,600
36115,290
Hlasy
akademických
pracovníků
52,400
71,450
56,750
50,350
66,350
59,050
57,400
49,550
41,500

Přepočtené
hlasy
78874,200
76414,650
72422,850
70016,750
68392,550
60136,250
59960,600
59033,350
58970,100

10. Jan Formánek
11. Pavel Bakovský
12. Daniel Sihlovec

123
119
100

44,950
33,150
36,550

52880,850
43748,650
42996,350

Jelikož počet přepočtených hlasů každého z kandidátů je vyšší než požadované minimum, všichni kandidáti
byli zvoleni. První čtyři se s okamžitou platností stávají senátory, následující v pořadí se stávají náhradníky
studentských senátorů. Členy senátu se stanou postupně ve výše uvedeném pořadí na základě případného
zániku mandátu současných členů AS FEL.

Volební komise pro volby do AS FEL:

Peter Matisko (předseda), Jiří Novák (místopředseda), Tomáš Petříček (místopředseda), Marko Žbirka
* Váha hlasu akademického pracovníka je dle článku 1, odstavce 6 Volebního a jednacího řádu AS FEL dána
výší jeho akademického úvazku.
** Přepočtený hlas definuje odstavec 2 článku 9 Volebního a jednacího řádu AS FEL:
„Hlas akademického pracovníka má váhu, která je rovna výši jeho úvazku akademického pracovníka na FEL v
době konání voleb. Odevzdané hlasy budou každému kandidátovi přepočítány tak, aby byl splněn požadavek
z čl. 1 odst. 6. Každému kandidátovi se započítají přepočtené hlasy jako součet dvou položek:
a) počet hlasů získaných od voličů z řad studentů násobený součtem vah všech hlasovacích lístků
odevzdaných voliči z řad akademických pracovníků,
b) součet vah hlasů získaných od voličů z řad akademických pracovníků násobený počtem všech hlasovacích
lístků odevzdaných voliči z řad studentů. “

