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Zpráva o průběhu voleb
1. Přijímání kandidátek
O možnosti kandidovat a termínu přijímání kandidátek byli všichni ubytovaní obeznámeni
formou plakátů vyvěšených na Sinkuleho koleje a příspěvkem na klubové Facebook stránce.
V řádném období přijímání kandidátek bylo přijaty 2 kandidátky do volby Zástupce Sinkuleho
koleje.
2. Vyvěšení kandidátek
Kandidátky byly vyvěšeny na webových stránkách koleje 16. 10. 2017, následně byly 17. 10.
2017 vyvěšeny na nástěnce klubu, ve výtahu a na vstupních dveřích.
3. Průběh voleb
Elektronické volby začaly v řádném termínu, tedy 16. 10. 2017 v 12:00. 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 22. 10. 2017 v 23:59.
Papírové volby proběhly na Sinkuleho koleji v úterý 17. 10. 2017 od 20:00 do 21:00 a ve středu
18. 10. 2017. od 18:00 do 19:00. O této možnosti byli členové informování formou plakátů na
klubové nástěnce.
V mezidobí byla volební urna, hlasovací lístky a volební archy u jednoho komisaře.
Pokud přišel někdo volit papírovou formou, zkontrolovali jsme, zda již nevolil elektronicky a je
studentem, a po vhození hlasovacího lístku do urny byl u něj v databázi nastaven příznak, že
již volil. Tímto se eliminovala možnost dvojího hlasování stejným voličem.
Ve volbách Zástupce Sinkuleho koleje mohlo hlasovat 353 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 Zástupce Sinkuleho koleje
Jméno
Adam Mitrenga
Jan Mára

Hlasů
16
65

% hlasujících
19,75
80,25

% oprávněných voličů
4,53
18,42

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 a nástěnkách klubu v pondělí
23. 10. 2017 do 12 hodin.
23.10.2017
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6. Seznam příloh:
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků
Výsledky voleb
V Praze dne 23. 10. 2017
Volební komise ve složení:

Kateřina Němcová

23.10.2017

Kateřina Koutová

Jiří Kapoun
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