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Zpráva o průběhu voleb

Řádné volby do Představenstva SIN na období 2022–23
1. Přijímání kandidátek
Od pondělí 21. 2. do neděle 28. 2. 2022 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 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.
Dvě kandidátky byly doručeny pozdě. Po konzultaci s předsedou byl poté prodloužen termín
podávání kandidátek do neděle 6. 3. Tyto dvě kandidátky jsme následně dodatečně přijali. Ani
jeden z kandidátů neměl námitek.
Následně, den po vypršení druhého termínu, jsme obdrželi ještě jednu kandidátku na
Zástupce klubu. Ta ale nebyla přijata, jelikož byla jednak odeslána pozdě, ale také daný
kandidát nebyl členem klubu Sincoolka.

2. Vyvěšení kandidátek
Kandidátky jsme vyvěsili na nástěnku na Sinkuleho a Dejvické koleji 7. 3. 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 v pondělí 14. 3. 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. E-mail členům o spuštění hlasování jsme
z technických důvodů odeslali o den později kolem 18. hodiny.
Elektronické volby skončily uplynutím neděle 20. 3.

4. Urnové volby
Urnové volby jsme uspořádali v úterý 15. 3. od 19:00 do cca 20:00 na Sinkuleho koleji ve
vestibulu, a na Dejvické koleji ve středu 16. 3. 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. Před odvolením každého člena jsme toto zkontrolovali v SINISu. 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.
Sice jsme tentokrát natiskli hlasovací lístky bez zaškrtávacích políček, což nebylo šťastné,
ale poté, co jsme lidem vysvětlili mechanismus hlasování, většinou neměli členové problém lístky
správně vyplnit.
Po prvních i druhých urnových volbách jsme urnu bez prodlení uschovali. Urna byla po
úterním večeru na pokoji Mikhaila, prázdné hlasovací lístky měl Pavel. Po středečním večeru byla
urna zapečetěna a uschována na pokoji Pavla a prázdné hlasovací lístky vč. hlasovacího archu
byly uschovány na utajeném místě.
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5. Sčítání hlasů
V pondělí 21. 3. byly členům volební komise zpřístupněny výsledky elektronických voleb.
Hlasy z urny sečetli po skončení voleb Pavel a Mikhail, zkontrolovali, že sedí počty urnových
hlasujících s počtem odevzdaných lístků, a připravili 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.

6. Výsledky voleb
Ve volbách do představenstva klubu Sincoolka mohlo hlasovat 406 oprávněných voličů.
Ve volbách zástupce Sinkuleho koleje mohlo hlasovat 347 oprávněných voličů.
Ve volbách zástupce Dejvické koleje mohlo hlasovat 128 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. Miroslav Čáp – 58 hlasů
2. Jakub Burdych – 50 hlasů
3. Maryna Karmazina – 49 hlasů
4. Kristina Nakonechna – 46 hlasů

Volby zástupce Sinkuleho koleje
1. Daniel Králík – 44 hlasů

Volby zástupce Dejvické koleje
1. Marcel Petráň – 27 hlasů
Všichni kandidáti v pořadí získali alespoň 5 % hlasů všech oprávněných voličů a tudíž z voleb
vzešlo následující složení Představenstva klubu Sincoolka:
Zástupci klubu: Jakub Burdych, Miroslav Čáp, Maryna Karmazina, Kristina Nakonechna
Zástupce Sinkuleho koleje: Daniel Králík
Zástupce Dejvické koleje: Marcel Petráň
Vyhodnocení papírových hlasovacích lístků a podrobnější vyhodnocení voleb najdete
v přílohách této zprávy.

7. Oznámení výsledků voleb
Výsledky byly automaticky zveřejněny 21. 3. 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.
Zápis sepsal Pavel Valach.
V Praze dne 29. 3. 2022

Pavel Valach
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Mikhail Saveliev

Luke Morgan
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