
Závěrečná zpráva volební komise
pro volby představenstva klubu Silicon Hill

Volby do představenstva klubu Silicon Hill vyhlásil  předseda klubu Silicon Hill  Jaromír 
Kašpar 9.11.2007 a v souladu s volebním řádem stanovil harmonogram. Probíhaly řádné volby zá-
stupců bloků 3, 5, 7, 9, 11 a Hlávkovy koleje.

Harmonogram voleb

      9.11.2007: vyhlášení voleb 
10.11. - 19.11.2007: přihlašování kandidátů v souladu s § 5 volebního řádu 
20.11. - 29.11.2007: volební kampaň 
30.11. -   9.12.2007: elektronické hlasování 
10.12. - 11.12.2007: urnové hlasování 

    12.12.2007: vyhlášení předběžných výsledků 

Volební komise

Složení volební komise:
Stanislav Šmejkal (předseda, do 29.11. s pravomocemi předsedy)
Jakub Andr
Petra Bendová
Martin Bruchanov
Zbyněk Čech (odvolán představenstvem 4.12.2007)
Zdeněk Horák
Jakub Hrbek
Pavel Procházka
Martin Velek

Usnesení volební komise v průběhu voleb:
17.12. 2007 odpovědi na stížnosti

Průběh voleb

V době přihlašování kandidátů se přihlásili 2 kandidáti na pozici zástupce bloku 3, tři kandi-
dáti na pozici zástupce bloku 5 a po jednom kandidátovi na ostatní pozice. Během volební kampaně 
zaslali  až  na  Pavla  Kovače,  Jaroslava  Hakena  a  Václava  Purcharta  webové  prezentace.  Na 
volebních prezentacích nebyly shledány chyby a všechny byly zveřejněny.

V průběhu elektronického hlasování odvolalo představenstvo klubu člena volební komise 
Zbyňka Čecha.

Vzhledem k napjaté situaci v klubu a po prohlášení jednoho z bývalých členů volební komi-
se, který si stěžoval na situaci při minulých volbách, kdy nebylo dodrženo pravidlo, že u každých 
urnových voleb dohlíží aspoň jeden člen volební komise, navrhl předseda volební komise přesun 
urnových voleb na Strahově do menzy. Volební komise přesun odsouhlasila a ve lhůtě zveřejnila. K 
tomuto rozhodnutí se v rozporu s volebním řádem vyjadřovalo několik kandidátů, členů předsta-
venstva a bývalí členové volební komise.



Během elektronického hlasování byl spuštěn pro tyto volby vytvořený modul ověřování hla-
sů, který členovi umožní kontrolu svého hlasování a upozorní jej, že jeho jménem někdo hlasoval. 
To zajišťuje vyšší míru bezpečnosti a důvěryhodnosti volebního systému. Volební komise nezjistila 
žádné nedovolené zásahy do elektronického hlasování.

Během urnového hlasování, které probíhalo ve strahovské menze a ve vestibulu Hlávkovy 
koleje nedošlo k žádným výrazným problémům kromě drobných rozepří zástupce VK a kandidátů 
ohledně zveřejňování plakátků u urnových voleb. To sice v minulém období volební komise tole-
rovala, ale protože je to v rozporu s volebním řádem, nebylo při těchto volbách vylepení plakátků 
kandidátům umožněno.

V době pro podání stížností dorazily dvě stížnosti od Tomáše Dušy a Pavly Slezákové. Obě 
se týkaly přesunutí urnových voleb do menzy. Stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné. 

Žádný ze stěžovatelů neobrátil na představenstvo klubu se žádostí o přezkoumání rozhodnutí 
volební komise v souladu s § 9 odst. 3 a představenstvo ani nevyužilo svého práva volby nebo 
jejich část zrušit. Volby jsou platné a zvolení kandidáti se stali 1.1.2008 členy představenstva klubu.

Stížnosti

Stížnost Pavly Slezákové:

Ahoj

Tak po včerejším zasedání představenstva jsem si trochu vic udělala názor na průběh urnových voleb.

Bez spekulací schvaluji průběh elektornického hlasování. To, že někomu nedošly elektornické klíče.. zkrátka pokud 
někdo chtěl volit, měl si požádat a jistě by se to vyřešilo  :-) 

ALE  každopádně  rozhodně  neschvaluji  průběh  voleb  urnových.  Volební  komise  pochybila,  ačkoli  má  současná 
volební komise nejvyšší počet členů, který kdy měla. Myslím, že se dá pochopit, že někod z vážných osobních důvodů 
nemohl, onemocněl a podobně. Už je ale beze smyslu počínání jednání komise, kdy ani neoslovila aktivní členy klubu, 
kteří  by  jistě  byli  ochotni  dát  volbám i  s  svůj  volný  čas.  Slova  předsedy  "ale  tak  proč  jste  se  nezeptali,  jestli 
potřebujeme pomoc?" - jak to asi máme tušit? Kdy jsme se ozvali hned po tom, kdy byla tato drobnost dodána, byli 
jsme akorát odkázáni na to, ať si stěžujeme, ale až po volbách.
Oproti  zvyklostem,které  zde  panovaly vidím chybu  volební  komise  v bodě (3)  §  7  "Člen volební  komise nesmí 
jakkoliv narušovat regulérnost voleb." Regulérnov VOLEB BYLA NARUŠENA!

Výmluvy předsedy VK, že odovolání Zbyňka Čecha ovlivnilo výzarně počet členů beru jako výsměch. Pokud bych ale 
to ale akceptovala jako opravdu závažné porušení voleb, žádám o to, aby se právě proběhlé volby prohlásily a za 
neplatné a vyhlásili se nové.

a připomínám§ 9(3) V případě, že je stížnost shledána volební komisí neoprávněnou, nebo na ní volební komise ve 
stanovené lhůtě neodpoví, může se stěžovatel ve lhůtě 72 hodin od konce lhůty na rozhodnutí o stížnosti obrátit s 
odvoláním na představenstvo klubu. Rozhodnutí představenstva v této věci je konečné.

P.

Odpověď volební komise:

Volební  komise  neshledává  v  přesunutí  urnových  voleb  do  menzy  porušení  volebního  řádu  a 
regulérnosti voleb. Přesunutí bylo řádně schváleno volební komisí a zajištění urnových voleb bylo v 
souladu s volebním řádem.

Volební komise shledává stížnost jako neoprávněnou.



Stížnost Tomáše Dušy:

Vazena Volebna Komisia,
Ako som uz poukazoval v minulosti, chcem vyjadrit moje rozhorcenie nad priebehom urnoveho hlasovania vo volbach 
riadnych zastupcov lichych blokov do predstavenstva klubu Silicon Hill.
V nasledujucom texte sa nebudem odvolavat na ziadne paragrafy, lebo sami dobře viete ze každý sa da interpretovat 
uplne rozdielne rozdielnymi osobami.
Volebna  komisia  v  rozpore  s  dlhodobo  zauzivanym  standardom  priebehu  tohoto  hlasovania  ho  vyhlasila  miesto 
vestibulov blokov v Strahovskej menze. To navyse v najmenej vhodnom case, kedy do menzy chodi minimalny počet 
ludi. Na tento fakt bola VK upozornena avsak nebrala to vobec na vedomie.
Nasledne na zaklade tohoto bola vykazana uplne minimalna volebna ucast a ovplyvnena vaznost tohoto hlasovania.
Tak isto v rozpore z dlhodobo zauzivanym standardom VK nezabezpecila resp. Odmietla uverejnenie otisk volebneho 
webu v priestoroch konania volieb a tak znemoznila relevantne rozhodovanie potencionalnym volicom. Podotykam ze 
prioritna  skupina  volicov  urnoveho  hlasovania  su  studenti  ktori  nie  su  clenmi  klubu  Silicon  Hill  a  teda  nemaju 
pripojenie  k  internetu  a  teda  nemaju  moznost  ziskania  informacii  z  volebneho  webu  kandidatov,  ktory  je  podla 
volebneho poriadku jedina mozna forma prezentacie pocas priebehu hlasovania.
Dna 10.12 navise doslo v priebehu urnoveho hlasovania k situacii kedy při urne bol  pritomy iba 1 clen(ka) VK.
Detaily priebehu urnoveho hlasovanie boli tak isto zverejnene az v priebehu volieb medzi hlasovaniami a neboli jasne 
od zaciatku.
Na zaklade tychto faktov vas ziadam o prehodnotenie vzniknuteho stavu a vyhlasenie noveho kola urnoveho hla-
sovania. Pripominam ze v pripade problemu so zaistenim relevantneho poctu ludi dohliadajucich při urnach sa vacsina 
clenov predstavenstva na jeho zasadani dna 12.12. vyjadrila, ze su ochotni sa zapojit, coho svedkom bol aj predseda 
volebnej komisie.

Za vase vyjadrenie vopred dakujem,
S pozdravom
Tomas Dusa

Dushiny, SH3/114
T.Dusa@sh.cvut.cz
ICQ: 311960926

Odpověď volební komise:

Volební  komise  neshledává  v  přesunutí  urnových  voleb  do  menzy  porušení  volebního  řádu  a 
regulérnosti voleb. Přesunutí bylo řádně schváleno volební komisí a zajištění urnových voleb bylo v 
souladu s volebním řádem. Přítomnost pouze jednoho člena volební komise u urnových voleb není 
v rozporu s volebním řádem.

Vystavení  volební  prezentace  u urnových voleb  členové volební  komise  odmítli  z  odkazem na 
volební řád, který v současném době takovou volební agitaci neumožňuje. Volební komise již v 
minulosti navrhla bez úspěchu v tomto bodě volební řád změnit.

Detaily  urnového  hlasování  byly  zveřejněny  ve  lhůtě  stanovené  volebním řádem.  Volební  řád 
bohužel umožňuje dvojí výklad o době zveřejnění urnového hlasování. Volební komise navrhne 
zpřesnění  volebního řádu tak,  aby jasně stanovil  zveřejnění  podrobností  urnového hlasování  72 
hodin před začátkem urnového hlasování.

Volební řád neumožňuje opakování urnového hlasování, ale pouze zrušení voleb nebo jejich části.

Volební komise shledává stížnost jako neoprávněnou.



Konečné výsledky voleb

zástupce bloku 3
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek
8806 Pavel Kovač 58 9 49 Vítěz
8845 Tomáš Duša 28 44 -16 Vyřazen

volilo 82 z 461 tj. 17,79% voličů

zástupce bloku 5
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek
9634 Jiří Dostál 58 24 34 Vítěz
9109 PavlaSlezáková 43 28 15 Nezvolena
9884 Radek Novák 43 40 3 Nezvolen

volilo 107 z 510 tj. 20,98% voličů

zástupce bloku 7
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

10754 Martin Komoň 41 6 35 Vítěz
volilo 51 z 469 tj. 10,87% voličů

zástupce bloku 9
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek
6666 Jaroslav Haken 46 6 40 Vítěz

volilo 54 z 476 tj. 11,34% voličů

zástupce bloku 11
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek
9448 PavelKrejsa 40 0 40 Vítěz

volilo 40 z 381 tj. 10,50% voličů

zástupce Hlávkovy koleje
UID Kandidát Pro Proti Rozdíl Výsledek

10200 Václav Purchart 27 1 26 Vítěz
volilo 28 z 221 tj. 12,67% voličů

Zvolení členové představenstva

pozice UID Jméno Funkční období od - do
zástupce bloku 3 8806 Pavel Kovač 1.1.2008 31.12.2009
zástupce bloku 5 9634 Jiří Dostál 1.1.2008 31.12.2009
zástupce bloku 7 10754 Martin Komoň 1.1.2008 31.12.2009
zástupce bloku 9 6666 Jaroslav Haken 1.1.2008 31.12.2009
zástupce bloku 11 9448 Pavel Krejsa 1.1.2008 31.12.2009
zástupce Hlávkovy koleje 10200 Václav Purchart 1.1.2008 31.12.2009



Porušení volebního řádu

V průběhu elektronického hlasování odvolalo představenstvo klubu člena volební komise 
Zbyňka Čecha na zasedání dne 4.12.2007 a to poměrem hlasů 9 hlasů pro, žádný proti, nikdo se ne-
zdržel. Z přítomných 9 členů představenstva hlasovali pro odvolání člena volební komise i čtyři 
kandidáti (Tomáš Duša, Radek Novák, Martin Komoň a Pavel Krejsa) a bez jejich hlasu by k odvo-
lání nemohlo dojít.

V tomto jednání spatřuje volební komise porušení § 7 odst. 1 volebního řádu všemi devíti 
členy představenstva klubu. U čtveřice kandidátů (Tomáš Duša, Radek Novák, Martin Komoň a 
Pavel Krejsa) se podle názoru volební komise jedná o hrubé porušení volebního řádu a obecných 
demokratických zvyklostí. Volební komise upozorňuje na možnou neplatnost hlasování, které je v 
rozporu s interním předpisem klubu.

V průběhu elektronického hlasování probíhala v konferenci vedení klubu živá diskuse o roz-
hodnutí volební komise vedená mezi členy konference, konkrétně Radkem Šalomonem,Petrou Biel-
čikovou, Tomášem Dušou,Václavem Vrbou, Jaromírem Kašparem a Pavlou Slezákovou. Tomáš 
Duša, Václav Vrba a Pavla Slezáková dále kontaktovali volební komisi nebo její členy a volební 
komisi ovlivňovali.

V tomto jednání spatřuje volební komise porušení § 7 odst. 5 volebního řádu.

Závěr

Volby proběhly v souladu s volebním řádem, všechny stížnosti byly v souladu s volebním 
řádem vyřízeny. Chování některých kandidátů sice bylo v rozporu s volebním řádem, ale nebylo 
natolik závažné, aby opravňovalo volební komisi volby nebo jejich část zrušit.

Volební komise navrhuje upravit volební řád tak:
• aby kandidáti odevzdávali volební prezentaci ve formátu PDF bez odkazů a dalších aktivních 

prvků a tato mohla být umístěna jak na webu tak v prostoru urnových voleb,
• aby jasně zakazoval odvolávání členů komise během voleb,
• aby nebyl možný dvojí výklad znamenající rozpor mezi § 6 odst. 3 a §4 odst. 5,konkrétně se 

jedná o dobu pro vyhlášení podrobností o urnovém hlasování,
• aby stanovil přesná pravidla pro urnové volby, případně urnové volby nahradit předregistrací na 

kolejích ubytovaných studentů, nečlenů klubu, v elektronickém volebním systému.

Tato závěrečná zpráva byla schválena elektronicky členy volební komise 5.3.2008.


