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Zpráva o průběhu doplňovacích voleb

1. Přijímání kandidátek

Kandidátky se mohly posílat do 2. 4. 2017 23:59.

S možnosti kandidovat a mezním termínu přijímání kandidátek byli všichni ubytovaní sezná-
meni formou letáčků vyvěšených na obou kolejích.

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

Jedna kandidátka měla při prvním doručení nedostatky a byla tedy vráceny k přepracování. 
Jedna kandidátka byla původně doručena ve špatném formátu souboru.

2. Vyvěšení kandidátek

Vyvěšení kandidátek na bylo na stránkách volby.sin.cvut.cz provedeno 3. 4. ve 12 hodin, na 
příslušných kolejích před 20. hodinou. Na Sinkuleho i Dejvické koleji byly vytištěné kandi-
dátky vyvěšeny na nástěnce klubu Sincoolka.

3. Průběh voleb

Elektronické volby začaly v řádném termínu, tedy 3. 4. 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 9. 4. ve 23:59.

Papírové volby proběhly v termínech určených volební komisí, tedy 4. 4. a 6. 4. na Dejvické 
koleji a 5. 4. na Sinkuleho koleji, vždy od 18 do 19 hodin. V mezidobí byla volební urna za-
pečetěna 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.

Ve čtvrtek 6. 4. byly papírové volby posunuty o půl hodiny, neboť jsme řešili výpadek data-
bázového serveru a nemohli bychom kontrolovat, zda je zájemce o papírové volby členem 
klubu.

Ve volbách do představenstva klubu Sincoolka mohlo hlasovat 440 oprávněných voličů.

V elektronických volbách do představenstva klubu Sincoolka hlasovalo celkem 51 oprávně-
ných voličů, v papírových volbách pak 62 oprávněných voličů.

Ve volbách Zástupce Dejvické koleje mohlo hlasovat 109 oprávněných voličů.

V elektronických volbách Zástupce Dejvické koleje hlasovalo celkem 19 oprávněných voličů, 
v papírových volbách pak 23 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 data-
bázi nastaven příznak, že již volil. Tímto se eliminovala možnost dvojího hlasování jedním 
člověkem.
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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. Tomáš Zdarsa 84 hlasů
----------------------------------------
2. Richard Benda 21 hlasů

Volby Zástupce Dejvické koleje

1. Kristýna Poláková 22 hlasů
----------------------------------------
2. Dominik Soukup 15 hlasů
3. Stanislav Drozd 5 hlasů

Zástupcem Dejvické koleje se stala Kristýna Poláková, Zástupcem klubu Tomáš Zdarsa.

Náhradníkem pro post Zástupce Dejvické koleje je Dominik Soukup.

Stanislav Drozd ani Richard Benda nezískali potřebných 5 % hlasů oprávněných voličů 
a nemohou tedy být náhradníky.

Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků a podrobnější vyhodnocení voleb najdete v přílo-
hách této zprávy.

5. Oznámení výsledků voleb

Výsledky voleb byly vyvěšeny na stránkách volby.sin.cvut.cz v pondělí 10. 4. ve 12 hodin, na 
nástěnkách klubu a příslušných kolejích pak v pondělí 10. 4. okolo 20. hodiny.

Seznam příloh:

Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků
Výsledky voleb

V Praze dne 10. 4. 2017

Volební komise ve složení:
Stanislav Olivík, Jiří Kapoun, Václav Veselý

…....................

Stanislav Olivík

…....................

Jiří Kapoun

…....................

Václav Veselý
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