
Závěrečná zpráva volební komise
pro volby představenstva klubu Silicon Hill

Volby do představenstva klubu Silicon Hill  vyhlásil  předseda klubu Silicon Hill  Zbyněk 
Čech  19.10.2006  a  v  souladu  s  volebním  řádem  stanovil  harmonogram.  Harmonogram  byl  v 
průběhu voleb zpřesňován volební komisí. Probíhaly řádné volby na zástupce bloků 2, 4, 6, 8, 10 a 
volba celoklubových zástupců, dále doplňovací volby na zástupce bloku 9 a zástupce Hlávkovy 
koleje.

Harmonogram voleb

19. 10. 2006 Vyhlášení voleb
22. - 31. 10. 2006 Přihlašování kandidátů

  1. 11. 2006 Zveřejnění seznamu přihlášených
  1. - 10. 11. 2006 Volební kampaň

  1. 11. 2006 Schůzka přihlášených kandidátů
11. - 19. 11. 2006 elektronické hlasování
21. a 22. 11. 2006 Urnové hlasování (vždy 19:00-21:00)

23. 11. 2006 Zveřejnění předběžných výsledků
23. - 26. 11. 2006 Lhůta pro podávání stížností

30. 11. 2006 Vyhlášení konečných výsledků voleb
10.   1. 2007 Zveřejnění závěrečné zprávy

Volební komise

Složení volební komise:
Radek Šalomon (předseda)
Zbyněk Čech
Zdeněk Horák
Pavel Procházka
Stanislav Šmejkal
Radek Novák (odstoupil 22. 11. 2006 v 19:11)

Usnesení volební komise v průběhu voleb:
10. 11. 2006 odpověď Radovanu Igliarovi – statické stránky
22. 11. 2006 vyhlášení předběžných výsledků
29. 11. 2006 odpověď na stížnost Radovana Igliara
30. 11. 2006 vyhlášení konečných výsledků

Průběh voleb

V době přihlašování kandidátů se přihlásilo celkem 18 kandidátů, z toho 9 kandidátů na 
pozici celoklubového zástupce (3 mandáty), 3 kandidáti na pozici zástupce bloku 6 (1 mandát) a 6 
kandidátů na zbývajících 6 pozic zástupců bloků (vždy 1 kandidát na jedno místo).

Kandidát Radovan Igliar požádal volební komisi o vystavení webu obsahující PHP skripty, 
které stahovaly jména členů klubu z veřejné části databáze DUSPS a dále posílal data o přístupech 
na volební web na server kandidáta. Volební komise PHP skripty odmítla a zveřejnila web tak, jak 
se  zobrazil  na počítači  jednoho ze  členů volební  komise,  tj.  bez  PHP skriptů.  Kandidát  poslal 
druhou a třetí verzi, které namísto stahování dat obsahovaly seznamy členů klubu s požadavkem na 
vytvoření  databáze.  I  tyto  změny  byly  odmítnuty.  Volební  komise  přijala  k  volebním  webům 
jednoznačné usnesení.



Usnesení volební komise klubu Silicon Hill ze dne 10.11.2006

Informační stránkou zmíněnou v § 7 odst. 5 Volební komise rozumí elektronickou obdobu informačního letáku, který 
je neměnný. Volební komise nepovažuje stránku s aktivním skriptováním, které mění podobu stránky v závislosti na 
čase  nebo umístění prohlížeče,  za  neměnnou.  Volební komise považuje požadavek na  zpřístupnění  statistik  přístupů 
pro jakoukoliv část volebního webu nebo volebního systému za nedovolený zásah do průběhu voleb.

Usnesení schválila Volební komise dne 10.11.2006.

Během  urnových  voleb  nedokázala  volební  komise  sehnat  větší  počet  lidí  k  zajištění 
urnových voleb vzhledem k tomu, že volby probíhaly na sedmi blocích současně. Na každém bloku 
byl přítomen pouze jeden člověk.

V době pro podání stížností dorazila jediná stížnost od Radovana Igliara ze dne 26.11.2006:
Vážená volebná komisia,
obraciam sa na Vás na základe §9 odst.1 volebného rádu, 
interného predpisu klubu Silicon Hill (ďalej len volebný 
rád),  so  stažnosťou  na  porušenie  volebného  rádu  a 
porušenie ustanovení stanov klubu Silicon Hill,  ktoré sa 
týkajú volieb do predstavenstva klubu Silicon Hill.

Odovodnenie sťažnosti:

bod   č  .1  
Moja volebná prezentácia zaslaná dňa 7.11.2006 o 16:06 
bola volebnou komisiou zverejnená taktiež 7.11.2006, v 
upravenej  a  cenzurovanej  forme.  Volebná  komisia  sa 
následne  uzniesla  dňa  10.11.2006 o  upresnení  významu 
informačnej  stránky  zmienenú  §  7  odst.  5,  ktoré 
nedovolovalo použitie "aktívneho skriptovania".

Žiadam o prešetrenie porušenia §7 odst. 3 volebného rádu 
a  vážneho  znevýhodnenia  mojeho  práva  byť  volený 
definovanom v Čl. 2 odst. 2 d) Stanov klubu Silicon Hill 
činnostiami  volebnej  komisie,  ktorá  v  svojich  činoch 
cenzurovania  nemala  v  období  od  7.11.2006  do 
10.11.2006 oporu v žiadnom internom predpise.

bod   č  .2  
Moja volebná prezentácia zaslaná dňa 7.11.2006 o 16:06 
bola volebnou komisiou zverejnená v taktiež 7.11.2006. 
Nakoľko  funkcionalita  volebného  webu  mohla  byť 
diskutabilná,  na  základe  oficiálneho  mailu  predsedu 
volebnej  komisie  zo  dňa  7.11.2006  o  17:19  som  web 
prerobil a zaslal volebnej komisii dňa 7.11.2006 20:48 a v 
druhej  aktualizácii  8.11.2006  10:18  vrámci  obdobia 
definovanom  §4  odst.  1  b)  volebného  rádu  (ďalej  len 
volné agitačné  obdobie).  Ani  jedna  z aktualizácií,  či  už 
úpravy  funkcionality,  alebo  úpravy  obsahu  prezentácie 
nebola volebnou komisiou vykonaná.
Žiadam o prešetrenie porušenia §7 odst. 3 volebného rádu 
a  vážneho  znevýhodnenia  mojeho  práva  byť  volený 
definovanom v Čl. 2 odst. 2 d) Stanov klubu Silicon Hill 
činnostiami  volebnej  komisie,  ktorá  v  svojich  činoch 
znevýhodnila moju osobu voči ostatným kandidátom pri 
neaktualizovaní  obsahu  a  funkcionality  mojej  volebnej 
prezentácie.

bod   č  .3  
Na  základe  rozhodnutia  volebnej  komisie  zo  dňa 
10.11.2006  o  upresnení  významu  informačnej  stránky 
zmienenú  §  7  odst.  5,  ktoré  nedovolovalo  použitie 
"aktívneho  skriptovania"  bola  výhradne  moja  volebná 
prezentácia upravená volebnou komisiou. Pričom volebné 
prezentácie kandidátov Alejandro Márquez (uid: 8361) a 
Radek  Novotný  (uid:  8248)  obsahujú  "aktívne 
skriptovanie"  technológie  JavaScript  a  boli  volebnou 
komisiou bez výhrad umiestnené na volebný server.

Žiadam o prešetrenie porušenia §7 odst. 3 volebného rádu 
a  vážneho  znevýhodnenia  mojeho  práva  byť  volený 
definovanom v Čl. 2 odst. 2 d) Stanov klubu Silicon Hill 
činnostiami  volebnej  komisie,  ktorá  znevýhodnila  moju 
osobu kandidáta voči ostatným kandidátom.

bod   č  .4  
Na základe vyjadrenia predsedu volebnej komisie zo dňa 
7.11.2006 o 17:29 a rozhodnutia volebnej komisie zo dňa 
10.11.2006 a definovania: "zpřístupnění statistik přístupů 
pro  jakoukoliv  část  volebního  webu  nebo  volebního 
systému  za  nedovolený  zásah  do  průběhu  voleb"  bolo 
mojej  osobe  nedovolené  v  období  volného  agitačného 
obdobia  zhomaždovať  statistiku  prístupu  k  mojej 
prezentácii. V túto dobu sledovanie statistík neodporovalo 
žiadnemu predpisu, hlavne § 7 odst.5 volebné rádu.

Volebná prezentácia kandidáta Radek Novotný (uid: 8248) 
obsahovala počas období definovaných §4 odst 1. b), c), 
d) a e) "aktívne skriptovanie" technológie JavaScript pre 
sledovanie statistík prístupov volebného webu.

Žiadam o prešetrenie porušenia §7 odst. 3 volebného rádu 
a  vážneho  znevýhodnenia  mojeho  práva  byť  volený 
definovanom v Čl. 2 odst. 2 d) Stanov klubu Silicon Hill 
činnostiami  volebnej  komisie,  ktorá  znevýhodnila  moju 
osobu kandidáta voči ostatným kandidátom.

Žiadam o prešetrenie §7 odst. 6 volebného rádu ohrozenia 
tajného  hlasovania,  bezpečnostného  nedostatku  či 
technickej chyby volebního systému.

Pozn.: přílohy stížnosti nejsou z důvodu rozsáhlosti přiloženy



Volební komise odpověděla na stížnost usnesením ze dne 29.11.2006:
K bodu 1:
Webová prezentace Radovana Igliara nebyla upravována, 
ale pouze uložena po zobrazení prohlížečem. Přitom z ní 
pochopitelně  vypadly  všechny  server-side  skripty, 
konkrétně personalizovaný pozdrav a logování přístupu do 
databáze.  Vzhledem  k  tomu,  že  byl  volební  systém 
připravován mimo Strahov, vypadal web přesně tak,  jak 
byl zveřejněn.

K bodu 2:
Ve  volební  prezentace  Radovana  Igliara  nedošlo  ke 
změnám. Soubor po úpravě byl stejný jako soubor před 
úpravou. Změna zaslaného materiálu spočívala pouze ve 
změnách skriptů, které se nemohly projevil při zobrazení. 
Navíc v poslední verzi nám stěžovatel poslal ke zveřejnění 
seznam členů klubu Silicon Hill, kde bylo uvedeno jméno 
a  IP  adresa.  Volební  komise  není  orgánem,  který  má 
ověřovat  skripty,  jakým  způsobem  zachází  s  osobními 
údaji členů. V systému skripty-databáze spatřuje volební 
komise možnou kolizi se zákonem na ochranu osobních 
údajů  a  podepsaným souhlasem od  členů  klubu  Silicon 
Hill.

K bodu 3:
Technologie  Javascript  je  běžnou  součástí  webových 
stránek a protože se skripty provádí  pouze na  klientské 
straně, nedochází k nepovoleným změnám stránek.

K bodu 4:
Vzhledem  k  tomu,  že  se  webová  prezentace  nesmí  po 
skončení  agitačního  období  měnit,  není  možné mít  dvě 
verze -  pro agitační  období a  pro další  období.  Volební 
prezentace Radka Novotného opravdu obsahovala prvek, 
který  vytvářel  statistiky  přístupů  v  systému  toplist.cz, 
které naštěstí  neumožňují ovlivňovat volby na rozdíl od 
skriptů stěžovatele.

Volební komise neshledává ani v jednom bodě porušení § 
7  odst.  3  volebního  řádu  (narušení  regulérnosti  voleb 
členem  volební  komise).  Volební  komise  neshledává  v 
bodě  4  porušení   §  7  odst.  5  volebního  řádu (ohrožení 
tajného  hlasování)  a  to  ani  volební  komisí  ani  Radkem 
Novotným.

Stěžovatel Radovan Igliar si ve všech 4 bodech stěžoval 
na znevýhodnění své osoby vůči ostatním kandidátům. S 
přihlédnutím  k  nutnosti  získat  dalších  24  hlasů,  resp. 
nezískat 24 záporných hlasů volební komise nepovažuje 
zmíněné malicherné připomínky jako důvod pro zrušení 
voleb celoklubových zástupců.

Volební komise považuje stížnost za neoprávněnou.

Radovan Igliar, bývalý člen představenstva klubu, podává stížnosti v každých volbách od 
června 2006, tj. již třikrát po sobě, což přidělává volební komisi práci a zdržuje vyhlášení výsledků. 

Konečné výsledky voleb

celoklubový zástupce
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

7826 Martin Bruchanov 280 133 147 Vítěz
8248 Radek Novotný 201 147 54 Vítěz
6688 Václav Vrba 178 139 39 Vítěz
8361 Alejandro Márquez 182 148 34 Nezvolen
8492 Radovan Igliar 182 166 16 Nezvolen
9312 Martin Velek 166 169 -3 Vyřazen
7748 Ondřej Břížek 151 173 -22 Vyřazen
4216 Tomáš Metelka 116 189 -73 Vyřazen
13040 Jiří Korec 35 142 -107 Vyřazen

volilo 558 z 3867 tj. 14,43% voličů

zástupce bloku 2
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

4471 Vít Kuchař 128 8 120 Vítěz
volilo 149 z  465 tj. 32,04% voličů

zástupce bloku 4
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

7957 David Hromádka 131 10 121 Vítěz
volilo 157 z  467 tj. 33,62% voličů



zástupce bloku 6
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

5999 Petra Bielčiková 67 31 36 Vítěz
8422 Gabriela Styborová 52 29 23 Nezvolen
10813 Radek Beňo 34 46 -12 Vyřazen

volilo 117 z  469 tj. 24,95% voličů

zástupce bloku 8
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

8284 Pavel Mlýnek 98 3 95 Vítěz
volilo 109 z  340 tj. 32,06% voličů

zástupce bloku 9
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

6666 Jaroslav Haken 63 1 62 Vítěz
volilo  66 z  473 tj. 13,95% voličů

zástupce bloku 10
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

9481 Dalibor Fanta 140 5 135 Vítěz
volilo 148 z  507 tj. 29,19% voličů

zástupce Hlávkovy koleje
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

13274 Lukáš Minařík 18 0 18 Vítěz
volilo  18 z   96 tj. 18,75% voličů

Zvolení členové představenstva

pozice UID Jméno Funkční období od - do
celoklubový zástupce 7826 Martin Bruchanov   1.  1.2007 31.12.2008

8248 Radek Novotný   1.  1.2007 31.12.2008
6688 Václav Vrba   1.  1.2007 31.12.2008

zástupce bloku 2 4471 Vít Kuchař   1.  1.2007 31.12.2008
zástupce bloku 4 7957 David Hromádka   1.  1.2007 31.12.2008
zástupce bloku 6 5999 Petra Bielčiková   1.  1.2007 31.12.2008
zástupce bloku 8 8284 Pavel Mlýnek   1.  1.2007 31.12.2008
zástupce bloku 9 6666 Jaroslav Haken 30.11.2006 31.12.2007
zástupce bloku 10 9481 Dalibor Fanta   1.  1.2007 31.12.2008
zástupce Hlávkovy koleje 13274 Lukáš Minařík 30.11.2006 31.12.2007

Závěr

Volební komise doporučuje z důvodu problému při  zveřejňování volebních webů upravit 
volební řád tak, aby bylo možné zaslat informace o kandidátovi, které budou zveřejněny na webu 
volby, pouze ve formátech .jpg, .png a .pdf (bez odkazů). Volební komise doporučuje, aby bylo 
umožněno zveřejnit stejný materiál v místě urnového hlasování.

Volby proběhly v souladu s volebním řádem. Představenstvo klubu jako orgán, ke kterému 
je možné se odvolat,  neoznačilo  žádné rozhodnutí  volební  komise za špatné a  volby jsou tedy 
platné.

Tato závěrečná zpráva byla schválena elektronicky členy volební komise 12.1.2007.


