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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 a oznámení na webových stránkách
a facebookové stránce klubu.
V řádném období přijímání kandidátek bylo přijato celkem devět kandidátek, z toho osm
pro volby do Představenstva klubu Sincoolka, jedna pro volby Zástupce Sinkuleho koleje
a žádná pro volby Zástupce Dejvické koleje.
Jedna kandidátka nebyla odeslána z e-mailové adresy v ní uvedené a byla tedy vrácena
k přepracování. Polovina kandidátek dorazila v posledních třech hodinách.
Protože nebyla v řádném termínu podána žádná kandidátka na Zástupce Dejvické koleje,
rozhodl Předseda (David Folwarczný) o prodloužení termínu podávání kandidátek do
neděle 1. března 2020 23:59 a zároveň o posunutí termínu voleb na nový termín: pondělí
9. března 2020 (12:00) - neděle 15. března 2020 (23:59) s vyhlášením výsledků v pondělí
16. března 2020 (12:00).
V prodlouženém termínu byla přijata jedna kandidátka na Zástupce Dejvické koleje
a jeden kandidát na Zástupce klubu stáhl zpět svoji kandidaturu.
Celkem bylo přijato devět kandidátek, z toho sedm pro volby do Představenstva klubu
Sincoolka, jedna pro volby Zástupce Sinkuleho koleje a jedna pro volby Zástupce Dejvické
koleje.
2. Vyvěšení kandidátek
Vyvěšení kandidátek bylo na stránky volby.sin.cvut.cz provedeno 2. března v časných
ranních hodinách, na příslušných kolejích v dopoledních hodinách. Na Sinkuleho koleji byly
vytištěné kandidátky vyvěšeny na nástěnce klubu Sincoolka ve vestibulu i na nástěnce
klubu na 13. chodbě, na Dejvické koleji byly vytištěné kandidátky vyvěšeny na nástěnce
klubu.
3. Průběh voleb
Elektronické volby začaly v řádném termínu, tedy 9. 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 15. března 2020 ve 23:59.
Urnové volby byly vyhlášeny volební komisí na 8., 10. března od 19 do 20 hodin na
Dejvické koleji a 9., 11. března na Sinkuleho koleji, 9. března od 19 do 20:30 hodin
a 11. března od 19 do 20 hodin.
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V důsledku přijetí mimořádných opatření ze strany ČVUT, SÚZ ČVUT a SU ČVUT
se u středečního termínu 11. března volby přesunuly opět do vestibulu Sinkuleho koleje
a čtvrteční termín 12. března byl v úterý 9. března zrušen kvůli nastalým událostem
v šíření koronaviru, ale také fyzické nedostupnosti volebních komisařů.
V období mezi urnovými volbami byla volební urna zapečetěna a uschována u jednoho
volebního komisaře, druhý komisař uschoval u sebe hlasovací lístky a volební archy.
Zapečetěním urny a fyzickým oddělením bylo zajištěno, že papírově nevolil nikdo mimo
určené termíny. Použita byla volební urna vytištěná na 3D tiskárně, návrhem od Stanislava
Olivíka.
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 SINISu nastaven příznak, že již volil. Tímto se eliminovala možnost dvojího
hlasování jedním člověkem.
Mimořádně v důsledku opatření přijatých výše, ale také zejména v důsledku nemožnosti
fyzické přítomnosti alespoň dvou členů volební komise v nastávajících dnech, byly urnové
hlasy sečteny a zapsány již 11. března ve 20:30. Hlasy sečetli Pavel Valach a David
Folwarczný. Podepsaný zápis ze sčítání byl vyfotografován a odeslán na společné úložiště
volební komise. Přijaté lístky byly zapečetěny spolu s přijatými hlasy, volebními archy
a zápisem a uloženy u volebního komisaře až do skončení voleb. Hlasy byly uchovány
v důvěrnosti do skončení elektronických voleb.
Zrušením termínu voleb mohlo dojít k omezení volebního práva osob zejména na Dejvické
koleji, neboť nečlenové klubu nemohli hlasovat v původně vyhlášeném termínu na koleji
a nebyla za něj vyhlášena náhrada.
Z výsledků je nicméně patrné následující:
● do voleb jasně zasáhla opatření k omezení šíření koronaviru, kdy lidé odjeli z koleje
domů a kolejním záležitostem věnovali jen sníženou pozornost;
● jak zástupci Sinkuleho, tak Dejvické koleje, byli zvoleni, přičemž na tyto pozice vždy
kandidoval jen jeden člen;
● v porovnání s jinými ročníky hlasovalo jen velmi malé množství lidí na Dejvické koleji,
a to jak urnově, tak elektronicky – poměrem 5:7 (urna:SINIS);
● hlasovalo také velmi malé množství lidí na Sinkuleho koleji, kde se dá také
předpokládat, že velké množství lidí by přišlo na zrušené Deskovky s kandidáty
a následně by odvolili.
Volby i přesto naplnily cíl zajistit kontinuitu studentské samosprávy, neboť bylo zvoleno
představenstvo v plném počtu 7 zástupců.
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Ve volbách do Představenstva klubu Sincoolka mohlo hlasovat 423 oprávněných voličů.
Ve volbách Zástupce Sinkuleho koleje mohlo hlasovat 351 oprávněných voličů.
Ve volbách Zástupce Dejvické koleje mohlo hlasovat 112 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
1. Ivana Šetmaňuková
49 hlasů
2. Jakub Burdych
41 hlasů
3. Laura Luisa Palevičová 38 hlasů
4. Martin Květoň
35 hlasů
5. Adam Mitrenga
31 hlasů
---------------------------------------6. Vít Střelka
25 hlasů
7. Daniel Králík
15 hlasů
Volby Zástupce Sinkuleho koleje
1. Lukáš Střelka

50 hlasů

Volby Zástupce Dejvické koleje
1. Lukáš Bureš

9 hlasů

Prvních pět kandidátů v pořadí získalo alespoň 5 % hlasů všech oprávněných voličů a tudíž
z voleb vzešlo následující složení Představenstva klubu Sincoolka:
Zástupci klubu:

Ivana Šetmaňuková, Jakub Burdych, Laura Luisa Palevičová,
Martin Květoň, Adam Mitrenga

Zástupce Sinkuleho koleje:

Lukáš Střelka

Zástupce Dejvické koleje:

Lukáš Bureš

Vít Střelka získal více než 5 % hlasů všech oprávněných voličů a stává se náhradníkem.
Daniel Králík nezískal potřebných 5 % hlasů všech oprávněných voličů, a tudíž se nestává
náhradníkem.
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků a podrobnější vyhodnocení voleb najdete
v přílohách této zprávy.
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5. Oznámení výsledků voleb
Výsledky voleb byly vyvěšeny na stránkách volby.sin.cvut.cz a na nástěnkách klubu v pondělí
16. března v dopoledních hodinách.
Seznam příloh:
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků
Výsledky voleb
V Praze dne 16. 3. 2020
Volební komise ve složení:
David Folwarczný, Kateřina Němcová, Pavel Valach

…....................

…....................

…....................

David Folwarczný

Kateřina Němcová

Pavel Valach
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