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 Zpráva o průběhu voleb 
 Doplňovací volby do Představenstva SIN na období 2022–23 

 1.  Přijímání kandidátek 
 Od  pondělí  25.  4.  do  neděle  1.  5.  2022  jsme  přijímali  kandidátky  na  pozici  Zástupce  klubu  v 

 Představenstvu  klubu  Sincoolka.  Přijímání  kandidátek  jsme  oznámili  na  webových  stránkách, 
 pomocí letáků vyvěšených na koleji, a taktéž na sociálních sítích. 

 V  řádném  termínu  byly  přijaty  celkem  4  kandidátky  a  nikdo  svoji  kandidaturu  nestáhl. 
 Kandidátky  neměly  závažné  formální  nedostatky,  pouze  u  jedné  se  později  ukázalo,  že  sice  nebyl 
 dodržen formát A4, ale byl mu natolik podobný, že požadavek jsme považovali za splněný. 

 2.  Vyvěšení kandidátek 
 Kandidátky  jsme  vyvěsili  na  nástěnku  na  Sinkuleho  a  Dejvické  koleji  2.  5.  2022  do  12:00, 

 přesně  ve  12:00  se  zobrazily  na  webu  sinis.sin.cvut.cz/volby.php,  kde  byly  volně  přístupné  přes 
 adresu  volby.sin.cvut.cz.  Kandidátky  byly  taktéž  zpřístupněny  přes  webové  stránky  klubu 
 Sincoolka. 

 3.  Zahájení voleb 
 Volby  začaly  ve  středu  4.  5.  2022  v  12:00.  Ten  samý  den  jsme  také  zveřejnili  datum  a  čas 

 urnových  voleb  v  novince  na  stránkách  klubu  sincoolka.cz.  Před  tím  jsme  přesměrovali 
 volby.sin.cvut.cz na SINIS, aby mohli lidé volit snáze. 

 Elektronické volby skončily uplynutím úterý 10. 5. 

 4.  Urnové volby 
 Urnové  volby  jsme  uspořádali  ve  čtvrtek  5.  5.  a  v neděli  8.  5.  od  19:00  do  cca  20:00  na 

 Sinkuleho  koleji  ve  vestibulu,  a  na  Dejvické  koleji  v  pondělí  9.  5.  a  úterý  10.  5.  od  19:00  do  20:00 
 před  vstupem  do  Dejvické  koleje.  Volit  mohli  ti  členové,  kteří  ještě  nevolili  elektronicky.  Před 
 odvolením  každého  člena  jsme  toto  zkontrolovali  v  SINISu.  Po  odvolení  byli  naši  členové  označeni 
 v SINISu, že volili do urny, aby nemohli hlasovat elektronicky. 

 Po  každých  urnových  volbách  byla  urna  zapečetěna  a  uložena  u  jednoho  člena  volební 
 komise,  zatímco  volební  lístky  byly  uschovány  u  jiného.  Po  úterním  večeru  byla  urna  zapečetěna 
 a  uschována  na  pokoji  Pavla  a  prázdné  hlasovací  lístky  vč.  hlasovacího  archu  byly  uschovány  na 
 utajeném místě. 

 5.  Sčítání hlasů 
 Ve  středu  11. 5.  byly  členům  volební  komise  zpřístupněny  výsledky  elektronických  voleb. 

 Následně  členové  komise  sečetli  hlasy  z urny.  Volební  komise  zkontrolovala,  že  sedí  počty 
 urnových  hlasujících  s  počtem  odevzdaných  lístků,  a  připravila  vyhodnocení  urnových  voleb.  SINIS 
 poté sečetl elektronické hlasy a hlasy z urnového hlasování. 

 Komise  následně  připravila  výsledkovou  listinu  a  naplánovala  zveřejnění  výsledků  na 
 webových stránkách klubu. 
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 6.  Problémy 
 Během  pondělního  večera  jsme  omylem  umožnili  odvolit  do  urny  i  jednomu  ubytovanému  na 

 Dejvické  koleji,  který  nebyl  členem  klubu.  Na  omyl  se  přišlo  vzápětí  po  vhození  lístku  do  urny  a 
 tudíž jej nebylo možné napravit. Výsledek však tímto nebyl ovlivněn. 

 7.  Výsledky voleb 
 Ve volbách do představenstva klubu Sincoolka mohlo hlasovat 426 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.  Petr Brancuský – 48 hlasů 
 2.  Denys Lysenko – 31 hlasů 
 3.  Vojtěch Čepelák – 18 hlasů 
 4.  Matěj Kosař – 3 hlasy 

    Ze čtyř kandidátů do Představenstva překročili 5% hranici dva, Petr Brancuský a Denys Lysenko. 

    Novým členem představenstva byl zvolen Petr Brancuský. Náhradníkem se stává Denys Lysenko. 

    Oznámení výsledků voleb 
 Výsledky  byly  automaticky  zveřejněny  12.  5.  ve  12:00  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. 

 Zapsal Jakub Burdych. 
 V Praze dne 29. 5. 2022 

 Pavel Valach  Mykhailo Leskiv  Jakub Burdych 
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