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Zpráva o průběhu voleb

1. Přijímání kandidátek

O možnosti kandidovat a termínu přijímání kandidátek byli všichni ubytovaní obeznámeni 
formou letáčků vyvěšených na obou kolejích. Členové klubu obdrželi navíc i email s pří-
slušnými informacemi.

V řádném období přijímání kandidátek bylo přijato celkem osm kandidátek, z toho pět pro 
volby do představenstva klubu Sincoolka, jednu pro volby zástupce Sinkuleho koleje a dvě 
pro volby zástupce Dejvické koleje.

Tři kandidátky měly při prvním doručení nedostatky a byly tedy vráceny k přepracování. 
Polovina kandidátek dorazila v posledních dvou hodinách.

Protože byl přijat nízký počet kandidátek, na pozici zástupce Sinkuleho koleje obdržela ko-
mise v řádném termínu jednu kandidátku, do představenstva klubu obdržela komise 
v řádném termínu pět kandidátek, rozhodl Předseda klubu, Jakub Tauchman, o prodloužení 
termínu pro podávání kandidátek do úterý 17. března, 23:59. Ve volbách se totiž volí pět 
členů představenstva a po jednom zástupci kolejí, volby by tedy s největší pravděpodobnos-
tí určily pouze výsledné pořadí kandidátů.

V prodlouženém termínu byly přijaty dvě kandidátky do představenstva klubu Sincoolka. 
Jedna kandidátka byla odmítnuta, jelikož byla poslána pozdě.

Celkem tedy bylo přijato deset kandidátek, z toho sedm pro volby do představenstva klubu 
Sincoolka, jedna pro volby zástupce Sinkuleho koleje a dvě pro volby zástupce Dejvické ko-
leje.

2. Vyvěšení kandidátek

Vyvěšení kandidátek na bylo na stránky volby.sin.cvut.cz provedeno 18. března v časných 
ranních hodinách, na příslušných kolejích v odpoledních hodinách. Na Sinkuleho i Dejvické 
koleji byly vytištěné kandidátky vyvěšeny na nástěnce klubu Sincoolka.

3. Průběh voleb

Elektronické volby začaly v řádném termínu, tedy 23. března ve 12 hodin. V síti klubu 
Sincoolka bylo možné z registrovaného počítače volit bez nutnosti přihlášení. Pokud nebyl 
člen klubu v období voleb na koleji, mohl volit po přihlášení do SINISu.

Elektronické volby skončily v řádném termínu, tedy 29. března ve 23:59.

Papírové volby proběhly v termínech určených ve Vyhlášení voleb, tedy 24. až 27. března, 
vždy od 20 do 21 hodin. V mezidobí byla volební urna zapečetěna a uschována u jednoho vo-
lebního komisaře, hlasovací lístky a volební archy u sebe uschoval druhý komisař. Tím bylo 
zajištěno, že papírově nevolil nikdo mimo určené termíny.

V elektronických volbách hlasovalo celkem 102 oprávněných voličů, v papírových volbách 
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pak 47 oprávněných voličů. Pokud přišel někdo volit papírovou formou, zkontrolovali jsme, 
zda již nevolil elektronicky, poté se zapsal do volebního archu, a po vhození hlasovacího 
lístku do urny byl u něj v databázi nastaven příznak, že již volil. Tímto se eliminovala 
možnost dvojího hlasování jedním člověkem.

Během hlasování do volební urny se přihodila jedna nepříjemná událost. Na Sinkuleho koleji 
volil člověk, který bydlí na Dejvické koleji, ale v SINISu má zapsánu Sinkuleho kolej (v prů-
běhu trvání členství v klubu se přestěhoval). Po kontrole, zda je člen klubu a zda již nevolil,
tedy dostal hlasovací lístek pro představenstvo klubu a zástupce Sinkuleho koleje. Protože 
v danou dobu volilo více lidí najednou a nestíhali jsme zapisovat čísla pokojů, zjistili jsme 
danou skutečnost až poté, co vhodil lístek do urny.

Pro členy klubu je primárním způsobem volby elektronické hlasování a systém by mu nabídl 
stejné možnosti, jaké měl na papírovém hlasovacím lístku. Elektronický hlasovací lístek se 
totiž generuje podle toho, jakou kolej (místnost) má člen uvedenou v SINISu. Vzhledem 
k tomu nepovažujeme tuto událost za významnou ve smyslu ovlivnění výsledku voleb chybou
při vydání papírového hlasovacího lístku.

Před příštími volbami doporučujeme zkontrolovat údaje v SINISu podle aktuálních seznamů 
lidí ubytovaných na jednotlivých kolejích a zjednat nápravu u chybně uvedených čísel 
pokojů, aby bylo zajištěno, že všichni členové klubu budou volit zástupce té koleje, na kte-
ré jsou aktuálně ubytováni.

Také doporučujeme odebrat v SINISu členství lidem, kteří se přestěhovali na jinou kolej 
a členství jim tam bylo převedeno.

Ve volbách do představenstva klubu Sincoolka mohlo hlasovat 381 oprávněných voličů.

Ve volbách zástupce Sinkuleho koleje mohlo hlasovat 338 oprávněných voličů.

Ve volbách zástupce Dejvické koleje mohlo hlasovat 126 oprávněných voličů.

4. Výsledky voleb

Po vyhodnocení papírových hlasovacích lístků a připočítání hlasů z nich k hlasům z elektro-
nického hlasování jsme dospěli k těmto výsledkům:

Volby do představenstva klubu Sincoolka

1. Jakub Tauchman 89 hlasů
2. Veronika Kotková 87 hlasů
3. Pavel Valach 81 hlasů
4. Jan Vrkoslav 66 hlasů
5. Martin Andrýsek 57 hlasů
----------------------------------------
6. Václav Tryner 36 hlasů
7. Michal Škorňa 31 hlasů
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Volby zástupce Sinkuleho koleje

1. Jan Mára 87 hlasů

Volby zástupce Dejvické koleje

1. Jaroslav Břeštan 22 hlasů
----------------------------------------
2. Romana Fabianová 20 hlasů

Jelikož všichni kandidáti získali minimálně 5 % hlasů všech oprávněných voličů, vzešlo z vo-
leb následující složení představenstva klubu Sincoolka:

Jakub Tauchman, Veronika Kotková, Pavel Valach, Jan Vrkoslav, Martin Andrýsek, Jan Mára 
(zástupce Sinkuleho koleje), Jaroslav Břeštan (zástupce Dejvické koleje).

Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků a podrobnější vyhodnocení voleb najdete 
v přílohách této zprávy.

5. Oznámení výsledků voleb

Výsledky voleb byly vyvěšeny na stránkách volby.sin.cvut.cz v pondělí 30. března ve 12 
hodin, na nástěnkách klubu a příslušných kolejích pak v pondělí 30. března okolo 20. hodiny.

Seznam příloh:

Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků
Výsledky voleb

V Praze dne 30.3.2015

Volební komise ve složení:
Stanislav Olivík, Lucia Cyprianová, Katarína Dianová, Dominika Kubušová

…....................

Stanislav Olivík

…....................

Lucia Cyprianová

…....................

Katarína Dianová

…....................

Dominika Kubušová
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