ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
VOLEBNÍ KOMISE

DOPLŇOVACÍ VOLBY NA DVĚ POZICE
CELOKLUBOVÉHO ZÁSTUPCE
ČERVENEC / SRPEN 2006

SLOŽENÍ VOLEBNÍ KOMISE
Předseda:

Radek Šalomon

Členové:

Zbyněk Čech
Pavel Procházka
Zdeněk Horák
Stanislav Šmejkal
Radek Novák

Volební komise se usnesla, že volby jsou platné a mohou byt vyhlášeny závěrečné výsledky.

KONEČNÉ VÝSLEDKY VOLEB
Kandidát

Pro

Proti

Rozdíl

4216 Tomáš Metelka (Metalíza)

75

76

-1

Vyřazen

6499 Martin Salinger (Sali)

52

96

-44

Vyřazen

7826 Martin Bruchanov (BruXy)

157

53

104

Vítěz

9312 Martin Velek (Wella)

79

86

-7

Vyřazen

8248 Radek Novotný (rak)

119

55

64

Vítěz

Volební účast:
Hlasovalo 264 lidi z 3666 voličů.
Volební účast byla 7,2%.
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Výsledek

UPOZORNĚNÍ VOLEBNÍ KOMISE
V průběhu voleb zaznamenala Volební komise několik narušení, které mohly znamenat
porušení Volebního řádu a narušení průběhu voleb. Zanalyzovala tyto problémy a pokusila se
z nich vyvodit doporučení pro představenstvo klubu do dalších voleb.
1) Volební weby kandidátů nejsou porušením volebního řádu, pokud jsou volební prezentace
statické a v průběhu třetího týdne neměnné. Toto podmínka byla narušena v první den třetího týdne
voleb kandidáty Salingerem, Metelkou a Velkem. Kandidáti byli na tuto skutečnost upozorněni a
vyzváni k navrácení webů do stavu z neděle 23.7.2006, což nebude volební komisí považováno za
narušení voleb. Stalo se tak dle vůle jednotlivých kandidátů.
E-mail s upozorněním pro všechny kandidáty:
Vážení kandidáti,
rádi bychom Vás informovali, že volební komise neshledává v zachování
volebních webů jednotlivých kandidátů porušení §7 odst. 5 volebního
řádu. Pro zachování rovných podmínek doporučujeme zachování volebních
webů v podobě z neděle 23.7.
Volební weby jsou tradiční součástí voleb v klubu Silicon Hill a jsou
jediným dostupným způsobem, jak se představit voličům. Je důležité, aby
měli kandidáti srovnatelné podmínky pro své představení.
Je však důležité, abyste tyto weby žádným způsobem neupravovali. To už
by mohlo být považováno za pokus o agitaci a aktivní volební kampaň v
průběhu voleb.
Díky a s přáním hodně štěstí,
za volební komisi
Radek Šalomon
předseda volební komise
Doporučení Volební komise do dalších voleb je umístit prezentace na server, kam nebudou
mít kandidáti přístup a tím pádem nebudou moci do prezentací v průběhu voleb svévolně zasahovat.
2) V průběhu voleb byla zaznamenána snaha o ovlivňování jednotlivých kandidátů Tomášem
Metelkou. Upozorňoval kandidáty e-mailem na svůj vlastní výklad volebního řádu a přesvědčoval
je ke stažení volebních prezentací. Tato snaha byla na upozornění ostatních kandidátů potlačena
oficiálním vyjádřením předsedy Volební komise. Došlo tedy k porušeni volebního řádu, avšak s
ohledem na výsledky voleb Volební komise nepovažuje toto narušení za zásadní.
Zmíněné upozorňování je zde:
On Mon, Jul 24, 2006 at 05:17:15PM +0200, Tomáš Metelka wrote:
> > Zdar,
>>
> > hele, vedeme tu s ostatnima kandidata mensi diskusi, jestli je volebni web
> > agitace, nebo ne. Protoze agitace a volebni kampan je od dnesniho dne
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> > zakazana. N, a jelikoz to postupne jednotlivy lidi zaviraj (rak teda zatim
> > vaha), tak by bylo dobry, kdybysme to uzavreli vsichni, at je to jednotny.
> > Preci jenom by bylo blby, kdyby kvuli takovy prkotine sme si to museli cely
> > za 14 dni zopakovat;-(
>>
> > ---------------------------------------------------------->>
>>
Metaliza
>>
icq #: 63193671
Doporučení Volební komise do dalších voleb je přidat do volebního řádu pravomoc Volební
komisí vyloučit z voleb kandidáta, který se snaží hrubým a závažným způsobem narušit regulérnost
a hladký průběh voleb.
3) V průběhu volební kampaně došlo k hrubému porušení volebního řádu jedním z jeho autorů.
Členka představenstva zneužila svého postavení ve struktuře klubu Silicon Hill a z titulu pozice
zástupkyně bloku agitovala v oficiálních informačních kanálech bloku 6 a 11 ve prospěch některých
kandidátů. Vzhledem k jasným výsledkům voleb nepovažuje Volební komise toto ovlivnění za
podstatné, avšak navrhuje Petru Bielčíkovou disciplinárně potrestat za snahu o narušení průběhu
voleb.
Přílohou jsou ony dva e-maily do oficiálních kanálů klubu na serveru localnews.
První:
Ahojik,
v tuhle chvili ted probihaji doplnovaci volby do predstavenstva klubu Silicon Hill na
pozici Celekluboveho zastupce, v poctu dvou mandatu.
Hlasovani probiha elektronicky v dobe od 24.7 - 28.7
Chtela bych Vas poprosit abyste hlasovali, tady predkladam seznam kondidatu
• Tomáš Metelka, UID 4216, volební web nemá
ac neni v predstavenstvu je to aktivni clen klubu a v podledni dobe napriklad se podilel na
vytvoreni noveho volebniho radu a nyni spolupracuje ve velke mire se skupinou ktera vytvari
nove stanovy SH
• Martin Salinger, UID 6499, volební web
clovicek, ktery bydli na bloku 8 a pracoval semnou na doplnovacich volbach pro bloky 3 a 11+12
(kde jsem delala predsedkyni) a byl velmi schopny a ochodny pomoci kdykoli bylo potreba. Je to
clovek se zdravym rozumem a na mel by hodne co rici pokud by se dostal do predstavenstva.
PROSIM VOLTE HO ... dekuji moc za kazdy hlas pro tohoto cloveka
• Martin Bruchanov, UID 7826, volební web
hodne se angazoval a angazuje ve velke posilovne a pomaha tam hodne s chodem

Martin Velek, UID 9312, volební web
clovek, ktery pro nas blok zaridil koukle na dverich misto klik, je z bloku 11+12. V predstavestvu
jiz byl a vykonaval post zastupce bloku 11+12 a delal kolejniho manazera kde byl vic nez
schopny
a ochotny pomoci komukoli kdo se na nej obratil s prosbou o pomoc. Chtel by se vratit zpatky do
•
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predstavestva a pomahat vybudovavat a zlepsovat veci v klubu.
PROSIM VOLTE HO ... dekuji moc za kazdy hlas pro tohoto cloveka
Radek Novotný, UID 8248, volební web nemá
bohuzel tohoto konadidatat neznam
•

Dalsi informace najdete na strankach: http://volby.sh.cvut.cz/
Daphne, zastupce bloku 6
pokoj č. 505
ICQ : 133835477
klub Silicon Hill
Druhý:
Ahojik pred nedavnem probihali doplnovaci volby na pozici zastupce bloku 11+12 a par lidicek z
vaseho bloku se me ptalo zda nechci kandidovat za Vas blok prave ja, bohuzel to neslo jsem
zastupce na bloku sest, ale ted mate moznost vratit zpatky Martina Velka. Prosim prodporte ho v
techto doplnovacich volbach, ktere ted probihaji na dolpneni CKZ.
Martin u vas pusobil jako zastupce bloku a nasledne byl i kolejni manazer a byl vic nez schopny,
ted se muze vratit a pro Vas blok pomoci zaridit spostu veci. PROSIM VOLTE HO ... kdyz ste chteli
me abych Vas zastupovala, ja Vas ted hodne prosim abyste podporili Martina v techto doplnovacich
volbach..... Prosim prosim za kazdy hlas pro nej vam dekuji
-Daphne, zastupce bloku 6
pokoj č. 505
ICQ : 133835477
klub Silicon Hill
Doporučení Volební komise pro příští volby je vyjádřit jasné stanovisko k porušování
Volebního řádu členy klubu, členy představenstva nevyjímaje.
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PODANÉ STÍŽNOSTI NA PRŮBĚH VOLEB A VYJÁDŘENÍ
VOLEBNÍ KOMISE K OFICIÁLNÍM STÍŽNOSTEM.
Celkem byly přijaty tři oficiální stížnosti na průběh voleb.
První:
Vazena volebna komisia,
ziadam o preskumanie logov dostupnosti volebneho systemu v dobe
24.7.2006 v pribliznom rozmedzi 10 - 13 hodina, kde mi nebolo z
technickych dovodov umoznene hlasovat a o zistenie povodu technickej
chyby. K hlasovaciemu systemu som pristupoval z troch geograficky
nezavislych pristupov (DE - Siemens, SK - TCom, CZ - Silicon Hill)
S pozdravom
Radovan Igliar, UID 8492
Odpověď:
Podle dostupných logů ze stroje volby.orse.cz bylo v uvedenou dobu zaznamenáno více než
250 hlasů, tzn. hlasovalo minimálně 50 voličů. Z tohoto důvodu neshledává Volební komise tuto
stížnost opodstatněnou.
S pozdravem Volební komise.
Druhá:
Vazena volebna komisia,
podla volebneho radu § 9 o podavani staznosti a stanov Klubu Silicon
Hill Vas ziadam o preskumanie porusenia § 7, odst.5
"Od začátku třetího týdne do skončení hlasování je zakázána jakákoliv
volební kampaň, agitace a podpora kandidátů a jakékoliv vyjadřování se k
průběhu voleb."
kandidatov Tomas Metelka UID 4216, Martin Bruchanov UID 7826 a Radek
Novotny UID 8248 a Martin Velek UID 9312 za vazne porusenie volebneho
radu ich agitacnymi webovymi strankami, ktorych linky boli uverejnene po
celu dobu na oficialnych strankach strankach http://volby.sh.cvut.cz.
Volebny rad hovori jasne, ze akakolvek volebna kampan, agitace a podpora
kandidatov je zakazana. Zaroven ziadam o preskumanie porusenia Volebneho
radu SH volebnou komisiou, ktora tieto stranky zverejnila a ponechala po
celu dobu hlasovania verejne na oficialnych strankach.
S pozdravom
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Radovan Igliar, UID 8492
Odpověď:
Volební komise neshledává v uveřejněni předvolebních prezentací jednotlivých kandidátů na
webu volby.sh.cvut.cz porušení §7 odst. 5 volebního řádu.
Odůvodnění:
Volební komise nepovažuje uveřejnění statických webových stránek za volební kampaň,
agitaci, či jakoukoli podporu kandidátů. Toto stanovisko bylo již první den voleb rozesláno všem
kandidátům za účelem zajištění rovných podmínek.
S pozdravem Volební komise
Třetí:
Ahojik, prave koukam na vysledky a nejako se mi nezdaji, zvlast, ze vsichni co neuspeli maji minus
body.
Muzete se k tomu pls vyjadrit, me osobne je mi jedno kdo vyhral, ale jde mi o spravedlivy prubeh
voleb a podle vysledku mi to pripada jako zfalsovane. A bohuzel si to nemyslim sama.
Dekuji za odpoved.
Daphne, zastupce bloku 6
pokoj č. 505
ICQ : 133835477
klub Silicon Hill
Odpověď:
Volební komise neobjevila žádné porušení integrity volebního systému v průběhu a po
skončení voleb, tudíž nepovažuje stížnost na falšování výsledků za opodstatněnou. Více podobných
stížností nebylo zaznamenáno.
S pozdravem Volební komise.
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ZÁVĚR
Závěrečná zpráva byla schválena na zasedání Volební komise dne 7.8.2006 poměrem
hlasů 4 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Přítomní členové volební komise na závěrečném zasedání: Radek Šalomon, Radek
Novák, Zbyněk Čech, Zdeněk Horák, Stanislav Šmejkal (pouze on-line elektronicky).
Oficiální závěrečná zpráva Volební komise byla dodatečně schválena členy Volební
komise elektronicky.
Děkuji všem členům Volební komise za jejich aktivní a přínosný přístup k řešení
problémů a budu se těšit na další spolupráci.
Za Volební komisi
Radek Šalomon
předseda Volební komise
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