
Závěrečná zpráva volební komise
pro volby představenstva klubu Silicon Hill

Volby do představenstva klubu Silicon Hill  vyhlásil  předseda klubu Silicon Hill  Jaromír 
Kašpar 21. 6. 2007 a v souladu s volebním řádem stanovil harmonogram.  Probíhaly doplňovací 
volby na jednu pozici celoklubového zástupce.

Harmonogram voleb

    21. 6. 2007: vyhlášení voleb 
22. 6. -    1. 7. 2007: přihlašování kandidátů v souladu s § 5 volebního řádu 
  2. 7. -    6. 7. 2007: volební kampaň 
  7. 7. -  15. 7. 2007: elektronické hlasování 

    16. 7. 2007: vyhlášení předběžných výsledků 
    22. 7. 2007: vyhlášení konečných výsledků voleb 

Volební komise

Složení volební komise:
Radek Šalomon (předseda)
Zbyněk Čech
Zdeněk Horák
Pavel Procházka
Stanislav Šmejkal

Usnesení volební komise v průběhu voleb:
16. 7. 2007 vyhlášení předběžných výsledků
22. 7. 2007 vyhlášení konečných výsledků

Průběh voleb

V době přihlašování kandidátů se přihlásilo 6 kandidáti na pozici celoklubového zástupce. 
Během volební kampaně dva kandidáti (Martin Velek a Martin Salinger) vůbec nedodali webové 
prezentace.

Webová prezentace Lukáše Kruly byla zveřejněna také na jeho webu, kam Lukáš Krula sám 
odkazoval,  což  volební  řád  v  §  7  odst.  5  zakazuje.  Webová  prezentace  Dezidera  Meška  byla 
umístěna na jeho soukromých webových stránkách a byla navíc během elektronického hlasování 
změněna jak graficky, tak obsahově. Toto jednání považuje volební komise za hrubé porušení § 7 
odst. 5 volebního řádu, ale vzhledem k tomu, že toto jednání ve svém důsledku neovlivnilo zásadně 
výsledky voleb ve prospěch kandidáta,  rozhodla se  volební  komise nevyužít  svého práva zrušit 
volby nebo jejich část.

Volební komise nezjistila žádné nedovolené zásahy do elektronického hlasování. V době pro 
podání stížností dorazily dvě stížnosti od Jakuba Suchého a Martina Velka. Obě se týkaly posunutí 
termínu  vyhlášení  předběžných  výsledků.  Volební  komise  posunula  o  jeden  den  vyhlášení 
předběžných výsledků z důvodu nedostatku lidí pro jejich schválení. Stížnosti byly vyhodnoceny 
jako oprávněné. Volební komise schválila předběžné i konečné výsledky i tuto závěrečnou zprávu.



Stížnosti

Stížnost Jakuba Suchého:

Zdravim,
timto bych rad podal stiznost na regulernost prubehu voleb na pozici
celokluboveho zastupce.

Volebni rad klubu, § 2, bod 2 rika:
(2) V oznámení o vyhlášení voleb musí být uvedeno, na které pozice jsou
vyhlašovány volby a PŘESNÝ HARMONOGRAM VOLEB. U každé pozice musí být
uvedeno, zda se jedná o volby řádné, nebo doplňovací a počet
obsazovaných mandátů na této pozici.

V prubehu voleb doslo k samovolne zmene harmonogramu voleb, jak dokazuji
tyto stranky:
http://volby.siliconhill.cz/
vs.
http://64.233.183.104/search?q=cache:4_ZHHiN6CvwJ:volby.siliconhill.cz/+volby+sh&hl=cs&ct=clnk&cd=1

coz je primym porusenim volebniho radu. Pokud by v teto dobe jiz nebyla
Google cache pristupna, prikladam prislusne screenshoty obrazovek. 

Prosim o potvrzeni prijeti me zpravy.

Preji pekny den,
Jakub Suchy
Pozn.: přílohy stížnosti nejsou z důvodu rozsáhlosti přiloženy

Odpověď volební komise:

Volební  komise  posunula  vyhlášení  předběžných  výsledků  tak,  aby  usnesení  o  vyhlášení 
předběžných výsledků odsouhlasila většina členů volební komise.
Volební  komise uznává  stížnost  jako oprávněnou.  Volební  komise nepovažuje posunutí  termínu 
vyhlášení za natolik závažné, aby bylo možné volby prohlásit za neplatné.

Stížnost Martina Velka:

Zdravím,

zajímalo by mě, proč došlo k porušení volebního řádu a během volebního
období byly měněny podmínky.

Martin 

Odpověď volební komise:

Volební  komise  posunula  vyhlášení  předběžných  výsledků  tak,  aby  usnesení  o  vyhlášení 
předběžných výsledků odsouhlasila většina členů volební komise.
Volební  komise uznává  stížnost  jako oprávněnou.  Volební  komise nepovažuje posunutí  termínu 
vyhlášení za natolik závažné, aby bylo možné volby prohlásit za neplatné.



Konečné výsledky voleb

celoklubový zástupce
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

13407 Jan Schejbal 193 161 32 Vítěz
4996 Dezider Meško 182 180 2 Nezvolen
9634 Jiří Dostál 176 203 -27 Vyřazen
9060 Lukáš Krula 138 171 -33 Vyřazen
9312 Martin Velek 95 205 -110 Vyřazen
6499 Martin Salinger 34 231 -197 Vyřazen

volilo 421 z  4006 tj. 10,51% voličů

Zvolení členové představenstva

pozice UID Jméno Funkční období od - do
celoklubový zástupce 13407 Jan Schejbal 22. 7.2007 31.12.2008

Závěr

Volby  proběhly  s  výjimkou  vyhlášení  předběžných  výsledků  a  propagace  kandidátů  v 
souladu s volebním řádem, všechny stížnosti byly v souladu s volebním řádem vyřízeny. Porušení 
volebního řádu ze strany volební komise nebylo natolik závažné, aby bylo možné volby zrušit. 
Porušení  volebního  řádu  ze  strany  kandidátů  závažné  bylo,  přesto  komise  o  zrušení  voleb 
nerozhodla.

Volební komise navrhuje upravit volební řád tak, aby zachování webové prezentace mimo 
volební web nebo dokonce její úpravy během hlasování bylo důvodem pro vyřazení kandidáta z 
voleb.

Tato závěrečná zpráva byla schválena elektronicky členy volební komise 22.7.2007.


