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Zpráva o průběhu voleb
Řádné volby do Představenstva SIN na období 2021-22

1. Přijímání kandidátek
Od 1. do neděle 18. 7. jsme přijímali kandidátky na všechny pozice v Představenstvu, tj. na

Zástupce klubu,  Zástupce Sinkuleho koleje  a  Zástupce Dejvické koleje.  Přijímání  kandidátek
jsme  oznámili  na  webových  stránkách,  pomocí  letáků  vyvěšených  na  koleji,  a  taktéž  na
sociálních sítích.

V řádném termínu bylo přijato celkem 8 kandidátek a nikdo svoji kandidaturu nestáhl.
Tři nedostatky, které jsme identifikovali v zaslaných kandidátkách, byly:

• fotografie, ze které nebylo kandidáta poznat,
• nepřesná anglická formulace stvrzující věty „Kandiduji ... a souhlasím ...“, a
• zaslání kandidátky z adresy, která nebyla uvedená v kandidátce.

Tyto tři nedostatky dotčení kandidáti napravili ještě v termínu podávání kandidátek a tudíž
byly jimi zaslané kandidátky nakonec přijaty.

2. Vyvěšení kandidátek
Kandidátky jsme vyvěsili na nástěnku na Sinkuleho a Dejvické koleji 19. 7. 2021 do 20:00,

přesně  ve  20:00  se  zobrazily  na  webu  sinis.sin.cvut.cz/volby.php,  kde  byly  volně  přístupné
odkazem přes wiki.sin.cvut.cz a později přímo přes volby.sin.cvut.cz. Kandidátky byly v tom čase
taktéž zveřejněny na Facebookové stránce klubu Sincoolka.

3. Zahájení voleb
Volby začaly v úterý 20. 7. 2021 v 12:00, e-mail členům o spuštění hlasování jsme odeslali

kolem 16. hodiny a před tím jsme přesměrovali volby.sin.cvut.cz na SINIS, aby mohli lidé volit
snáze. Ten samý den jsme také zveřejnili datum a čas urnových voleb v novince na stránkách
klubu sincoolka.cz.

Hned první den volby, cca od 16:00 do 16:55, se vyskytla v systému chyba, která znemožnila
odvolit nepřihlášeným členům klubu. Byl to důsledek úpravy, aby si členové mohli ověřit, zda
mají v SINISu uveden správný pokoj a kolej, a případně je opravit, než odvolí. Okolo 16:57 byla
chyba opravena.

Elektronické volby skončily uplynutím neděle 25. 7.

4. Urnové volby
Urnové volby jsme uspořádali v úterý 20. 7 od 20:00 do cca 21:45 na Sinkuleho koleji ve

vestibulu, a na Dejvické koleji ve středu 21. 7. od 19:00 do 20:00 u schodiště v přízemí. 
Volit mohli ti členové, kteří ještě nevolili elektronicky, nebo studenti, kteří nejsou členy klubu
Sincoolka. V druhém zmíněném případě volili pouze zástupce svojí koleje. Po odvolení byli naši
členové označeni v SINISu, že volili do urny, aby nemohli hlasovat elektronicky.

Natiskli  jsme  volební  lístky  Zástupce  Sinkuleho  koleje  tak,  že  každý  kandidát  byl  na
separátním lístku. Tudíž jsme se na místě dohodli,  že voliči  dostanou oba lístky se Zástupci
Sinkuleho koleje,  jeden si  vyberou, (ne)zaškrtnou jméno na něm a ten vhodí dovnitř,  druhý
zahodí. Snažili jsme se poté uhlídat, aby kandidáti nevhazovali do urny oba lístky. Toto jsme pro
druhé urnové volby opravili.
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Po  prvních  i  druhých  urnových  volbách  jsme  urnu  bez  prodlení  zapečetili  a  uschovali.
V prvním případě to bylo u Adama, v druhém u Maryny.

5. Sčítání hlasů
Z časových důvodů a jelikož další urnové volby již nebyly plánovány, hlasy z urnových voleb

byly sečteny již ve čtvrtek 22. 7. večer, zadány do SINISu a uchovány v tajnosti až do konce
voleb. Sečetli je Maryna a Adam. Všichni členové komise s tímto řešením souhlasili.

V pondělí 26. 7. byly členům volební komise zpřístupněny výsledky elektronických voleb.
SINIS sečetl elektronické hlasy a dříve zadané urnové hlasy.

U volby Zástupce klubu došlo k rovnosti hlasů na 4. a 5. místě. Obě místa byla postupová,
přesto došlo k přepočtu urnových hlasů. Jelikož i  po přepočtu byl počet hlasů stejný a další
postup by nevedl ke změně složení představenstva, Komise se rozhodla udělit oběma v pořadí
4.–5. místo.

Komise  následně  připravila  výsledkovou  listinu  a  naplánovala  zveřejnění  výsledků  na
webových stránkách klubu.

6. Výsledky voleb
Ve volbách do představenstva klubu Sincoolka mohlo hlasovat 222 oprávněných voličů.
Ve volbách zástupce Sinkuleho koleje mohlo hlasovat 119 oprávněných voličů.
Ve volbách zástupce Dejvické koleje mohlo hlasovat 73 oprávněných voličů.
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. Kristina Nakonechna 39 hlasů
2. Daniel Frnka 33 hlasů
3. Jiří Pakosta 32 hlasů

   4–5. Miroslav Čáp 27 hlasů
   4–5. Jakub Burdych 27 hlasů

Volby zástupce Sinkuleho koleje
1. Daniel Králík 26 hlasů
2. Lukáš Střelka 23 hlasů

Volby zástupce Dejvické koleje
1. Lukáš Bureš 9 hlasů

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

Zástupci klubu: Kristina Nakonechna, Jakub Burdych, Miroslav Čáp,
Daniel Frnka, Jiří Pakosta

Zástupce Sinkuleho koleje: Daniel Králík
Zástupce Dejvické koleje: Marcel Petráň
Lukáš Střelka taktéž získal  alespoň 5 % hlasů  všech oprávněných voličů  a  stává se tudíž

náhradníkem na pozici Zástupce Sinkuleho koleje.
Vyhodnocení  papírových  hlasovacích  lístků  a podrobnější  vyhodnocení  voleb  najdete

v přílohách této zprávy.
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7. Oznámení výsledků voleb
Výsledky byly automaticky zveřejněny 26. 7. ve 20:00 na webových stránkách sincoolka.cz a

na volby.sin.cvut.cz  (sinis.sin.cvut.cz/volby.php),  na nástěnkách a na Facebookové zdi  visely
krátce poté.

Zápis sepsal Pavel Valach.
V Praze dne 10. 8. 2021

Maryna Karmazina Pavel Valach  Adam Mitrenga
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