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Harmonogram 

voleb 2017 Zikova 13, Praha 6 – 160 00 

sin@sin.cvut.cz, www.sin.cvut.cz 

Volby do Představenstva klubu Sincoolka 

Volby Zástupců Sinkuleho a Dejvické koleje  

na období 2017 - 2018 

Představenstvo klubu Sincoolka tvoří 5+1+1=7 členů. Jsou 3 volby, ve kterých volí jiní lidé. 

 Ve volbách do Představenstva klubu volí všichni členové klubu až 5 lidí z řad kandidátů do 

Představenstva klubu. 

 Ve volbách Zástupce Sinkuleho koleje volí všichni ubytovaní studenti na Sinkuleho koleji 

svého Zástupce Sinkuleho koleje z řad kandidátů na Zástupce Sinkuleho koleje. 

 Ve volbách Zástupce Dejvické koleje volí všichni ubytovaní studenti na Dejvické koleji svého 

Zástupce Dejvické koleje z řad kandidátů na Zástupce Dejvické koleje. 

Z voleb do představenstva klubu postupuje 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Z voleb zástupců 

kolejí postupuje vždy jeden s nejvyšším počtem hlasů za každou kolej. Aby mohl kandidát vůbec 

získat mandát, musí jej volit minimálně 5 % z celkového počtu voličů. 

Důležitý bod 9. článku 8 ze stanov pro Zástupce koleje: 

Nemá-li kolej svého zástupce, musí být do 14 dnů vyhlášeny doplňovací volby. Pokud se 
do řádného termínu nepřihlásí žádný kandidát, je počítačová síť na koleji odpojena 

od Internetu! 

 

Co vlastně tito lidé dělají, je podrobně napsáno ve stanovách klubu Sincoolka, které jsou na 

webové stránce sin.cvut.cz. 

Jak kandidovat do Představenstva klubu Sincoolka? 

 Být členem klubu Sincoolka a ubytovaný na Sinkuleho nebo Dejvické koleji 

 Vytvořit kandidátku v PDF ve formátu A4 na výšku se všemi náležitostmi: 

o jméno a příjmení kandidáta, 

o fotografii kandidáta, 

o číslo pokoje, na kterém je kandidát ubytován, 

o e-mailovou adresu kandidáta, 

o cíle, které chce kandidát prosadit, 

o formulaci „Kandiduji do Představenstva klubu Sincoolka a s kandidaturou souhlasím.“ 

 Seznámit se se Stanovami klubu Sincoolka a Volebním řádem. 

 Odeslat kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailu v kandidátce. 

 Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise potvrdí její přijetí.  
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Jak kandidovat na Zástupce Sinkuleho resp. Dejvické koleje? 

 Být student ubytovaný na Sinkuleho resp. Dejvické koleji a člen klubu Sincoolka 

 Vytvořit kandidátku v PDF ve formátu A4 na výšku se všemi náležitostmi: 

o jméno a příjmení kandidáta, 

o fakultu, kterou kandidát studuje, 

o fotografii kandidáta, 

o číslo pokoje, na kterém je kandidát ubytován, 

o e-mailovou adresu kandidáta, 

o cíle, které chce kandidát prosadit. 

 Při kandidování na Zástupce Sinkuleho koleje kandidátka musí obsahovat formulaci: 

„Kandiduji na post Zástupce Sinkuleho koleje a s kandidaturou souhlasím.“ 

 Při kandidování na Zástupce Dejvické koleje kandidátka musí obsahovat formulaci: 

„Kandiduji na post Zástupce Dejvické koleje a s kandidaturou souhlasím.“ 

 Seznámit se se Stanovami klubu Sincoolka a Volebním řádem. 

 Odeslat kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailu v kandidátce. 

 Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise ti potvrdí její přijetí. 

Co následuje po volbách 

 Po vyhlášení výsledku voleb ztrácí všichni ze „starého“ Představenstva mandát, kromě 

Předsedy, který svolá schůzi nově zvoleného Představenstva. Až začátkem nové schůze 

ztrácí Předseda svůj mandát. 

 Na první schůzi Představenstva si Představenstvo zvolí nového Předsedu z řad zvolených 

kandidátů do Představenstva. Ten pak navrhne Místopředsedu, kterého schvaluje 

Představenstvo. 

Termíny 

 Podávání kandidátek: do 26. 2. 2017 (23:59) 

 Vyvěšení přijatých kandidátek: 27. 2. 2017 (12:00) 

 Seznámení s kandidáty a jejich volebními programy: 27. 2. 2017 – 5. 3. 2017 

 Volby (internetové i urnové): 6. 3. 2017 (12:00) - 12. 3. 2017 (11:59) 

 Výsledky voleb: 13. 3. 2017 (12:00) 

Volební komise 

 Jan Mára 

 Gabriela Skřivánková 

 Tomáš Zdarsa 

V Praze 14. 2. 2017 ...................... 

 Jan Mára 
 Předseda klubu Sincoolka 
 


