
ROZHODNUTÍ HLAVNÍ VOLEBNÍ KOMISE O OPAKOVÁNÍ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PARDUBICE

Ve dnech 22.-23. 9. 2022 proběhly v rámci volebního celku „Fakulta filozofická“ doplňující 
volby do AS UPCE z řad studentů UPCE.

Dílčí volební komise předala 26. září 2022 hlavní volební komisi protokolárně zpracovaný 
výsledek voleb v souladu s ustanovením 51. 6 odst. 1 Volebního řádu AS UPCE. Protokol dílčí volební 
komise je přiložen k tomuto rozhodnutí (viz Příloha č. 1).

Volby proběhly elektronicky dle Článku 5 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity 
Pardubice za využití aplikace eVolby (evolby.upce.cz). V průběhu voleb byla vznesena stížnost 
studentem .............................................., kterému volební systém neumožnil hlasovat s odůvodněním, 
že nemá oprávnění v daných volbách hlasovat. V průběhu voleb již není možné do systému zasahovat a 
zpětnou kontrolou bylo zjištěno, že daný student nebyl uvedený v seznamu oprávněných voličů. 
K nezařazení studenta došlo proto, že Oddělení podpory informačních systémů, které generovalo 
seznam oprávněných voličů, využilo při sestavování seznamu datový zdroj, který ovšem nereflektuje 
případ, kdy je student zapsán do dvouoborového studia (kombinace oborů v rámci jednoho studijního 
programu). Při další kontrole se podařilo zjistit, že spolu se studentem ............, který jako jediný vznesl 
stížnost v průběhu voleb, se tato situace týkala i dalších 16 studujících; celkem tedy na seznamu 
oprávněných voličů chybělo 17 studujících.

Vzhledem k tomu, že výsledný rozdíl mezi prvním a druhým kandidátem na pozici senátora činí 
jeden hlas (kandidát na prvním místě získal hlasů 18, kandidát na druhém místě 17, kandidát na třetím 
místě 13), a že v průběhu voleb konaných elektronickým způsobem došlo prokazatelně k technickým 
potížím v takovém rozsahu, že mohly významně ovlivnit výsledek voleb (viz Volební řád UPCE, čl. 6, 
odst. 4), hlavní volební komise rozhodla, že je nezbytné doplňující volby opakovat.

Závěr:

V doplňujících volbách do AS UPCE z řad studentů ve volebním celku „Fakulta filozofická“ 
nebyl zvolen žádný senátor, neboť v průběhu voleb došlo k technickým potížím, které významně 
ovlivnily výsledek voleb. Jelikož se chyba stala na straně organizátora voleb a celkem 17 studujícím 
bylo odepřeno právo volit svého zástupce do AS UPCE, vydává hlavní volební komise rozhodnutí o 
opakování voleb, respektive o opakování hlasování, a to v termínu 12. a 13. října 2022.

Přílohy:

1) Protokol o průběhu a výsledku doplňujících voleb

Prohlášení hlavní volební komise:

Volby organizovala hlavní volební komise v níže uvedeném složení. Svými podpisy stvrzuje, 
že všechna v protokolu uvedená data jsou správná.
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