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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 příslušnými informacemi.
V řádném období přijímání kandidátek bylo přijato celkem osm kandidátek, z toho šest pro volby do
představenstva klubu Sincoolka, jednu pro volby zástupce Sinkuleho koleje a jednu pro volby
zástupce Dejvické koleje. Dvě kandidátky měly při prvním doručení nedostatky a byly tedy vráceny
k přepracování.
2. Vyvěšení kandidátek
Zveřejnění kandidátek bylo na stránky volby.sin.cvut.cz provedeno 7. března. Na Sinkuleho i Dejvické
koleji byly vytištěné kandidátky vyvěšeny na nástěnce klubu Sincoolka.
3. Průběh voleb
Elektronické volby začaly v řádném termínu, tedy 14. března v 12.00 h. 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 20.
března v 11.59 h. Papírové volby proběhly v termínech 14. až 20. března.
V mezidobí byla volební urna zapečetěna a uschována u jednoho volebního komisaře, hlasovací lístky
a volební archy u sebe uschoval druhý komisař. Tím bylo zajištěno, že papírově nevolil nikdo mimo
určené termíny. 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.
Ve volbách do představenstva klubu Sincoolka mohlo hlasovat 421 oprávněných voličů.
Ve volbách zástupce Sinkuleho koleje mohlo hlasovat 353 oprávněných voličů.
Ve volbách zástupce Dejvické koleje mohlo hlasovat 120 oprávněných voličů.
4. Výsledky voleb
Po vyhodnocení papírových hlasovacích lístků a připočítání hlasů z nich k hlasům z elektronického
hlasování jsme dospěli k těmto výsledkům:
Volby do představenstva klubu Sincoolka
Jméno
Hlasů
% hlasujících

% oprávněných voličů

Jan Mára

111

63,07

26,37

Gabriela Skřivánková

104

59,09

24,7

Stanislav Olivík

91

51,7

21,62

Martin Andrýsek

81

46,02

19,24

Jan Vrkoslav

76

43,18

18,05

Vladimír Bárta

31

17,61

7,36
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Volby zástupce Sinkuleho koleje
Jméno
Hlasů
Jakub Knap

99

Volby zástupce Dejvické koleje
Jméno
Hlasů
Romana Fabianová

32
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% hlasujících

% oprávněných voličů

76,74

28,05

% hlasujících

% oprávněných voličů

91,43

26,67

Jelikož všichni kandidáti získali minimálně 5 % hlasů všech oprávněných voličů, vzešlo z voleb
následující složení představenstva klubu Sincoolka:
Martin Andrýsek, Romana Fabiánová (zástupce Dejvické koleje), Jakub Knap (zástupce Sinkuleho
koleje), Jan Mára, Stanislav Olivík, Gabriela Skřivánková a Jan Vrkoslav.
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 21. března ve 21 hodin, na
nástěnkách klubu a příslušných kolejích pak v pondělí 21. března okolo 21.00 h.
Seznam příloh:
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků
Výsledky voleb

V Praze dne 21. 3. 2016
Volební komise ve složení:
Stanislav Drozd, Iveta Kravcová, Jakub Tauchman

Stanislav Drozd
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Iveta Kravcová

Jakub Tauchman
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