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VÝSLEDKY VOLEB DO PŘEDSTAVENSTVA +/-FEL 
Na funkční období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 

 

Volby 2022 do představenstva studentského klubu +/-FEL, vyhlášené dne 30. 11. 2022 předsedou klubu +/-FEL 

Vojtěchem Petráskem (vyhlášení), se konaly v souladu s Volebním řádem klubu +/-FEL, čl. II a III, prezenční formou 

ve studovně FELcafé a v místnosti G1-123 v budově Fakulty elektrotechnické na adrese Technická 2, Praha 6 – Dejvice. 

Dle rozhodnutí stávajícího představenstva (zápis ze schůze) bylo voleno 5 členů nového představenstva. 

Na průběh voleb dohlížela volební komise ve složení: 

● Petr Veselý 

● Václav Hudeček 

● Jan Hamacek 

Kontaktní email: pmfel@fel.cvut.cz 

Do voleb dorazilo celkem 8 kandidátek, všechny splnily všechny požadavky. Kandidáti jsou v pořadí zaslání 

kandidátek: 

● Gabriel Szabó (kandidátka) 

● Tomáš Havel (kandidátka) 

● Daniel Justiz (kandidátka) 

● David Puchoň (kandidátka) 

● Tobiáš Vinklárek (kandidátka) 

● Tereza Uhrová (kandidátka) 

● Josef Luxa (kandidátka) 

● Jiří Povolný (kandidátka) 

Výsledky voleb: 

● Vydaných volebních lístků: 30 

● Vyplněných volebních lístků: 30 

● Platných volebních lístků: 30 

● Počet členů v době voleb: 48 

● Volební účast 62,5 %, podmínka 15% volební účasti splněna 

Počet hlasů: 

● Gabriel Szabó – 23 ano, 1 ne, rozdíl = 22 

● Tomáš Havel – 27 ano, 0 ne, rozdíl = 27 

● Daniel Justiz – 21 ano, 2 ne, rozdíl = 19 

● David Puchoň – 9 ano, 5 ne, rozdíl = 4 

● Tobiáš Vinklárek – 8 ano, 15 ne, rozdíl = -7 

● Tereza Uhrová – 23 ano, 0 ne, rozdíl = 23 

● Josef Luxa – 13 ano, 3 ne, rozdíl = 10 

● Jiří Povolný – 10 ano, 10 ne, rozdíl = 0 

https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/11/Vyhlaseni_voleb_pmFEL_2022.pdf
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/2022-11-30_schuze_predstavenstva-neschv.pdf
mailto:pmfel@fel.cvut.cz
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/Kandidatka-1.pdf
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/kandidatka_havel.pdf
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/Justiz_kandidatka_2023.pdf
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/kandidatka_puchon.pdf
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/kandidatka_vinklarek.pdf
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/kandidatka_uhrova-komprimovany.pdf
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/JosefLuxa.pdf
https://pm.fel.cvut.cz/wp-content/uploads/2022/12/povolji2_bez_podpisu.pdf
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Na základě výsledků jsou zvoleni následující kandidáti do Představenstva +/-FEL pro funkční období 1. 1. 2023 –

31. 12. 2023 (seřazeni dle počtu hlasů): 

● Tomáš Havel 

● Tereza Uhrová 

● Gabriel Szabó 

● Daniel Justiz 

● Josef Luxa 

David Puchoň se stává náhradníkem. Jiří Povolný a Tobiáš Vinklárek nebyli zvoleni. 

Oproti těmto výsledkům lze vznést námitku ve lhůtě 48 hodin od zveřejnění na webové stránce klubu. Pokud nebude 

v této době vznesena žádná námitka, která by byla volební komisí uznána jako závažná a oprávněná, jsou tyto 

výsledky posléze považovány za konečné a platné. 

V Praze dne 19. 12. 2022 

Petr Veselý, Václav Hudeček, Jan Hamacek 


