
Závěrečná zpráva Volební komise Silicon Hill 
 
 
 
Dne 6./7.1. 2009 vyhlásil předseda klubu Silicon Hill Jiří Dostál doplňovací volby na pozici zástupce 
bloku 6 a určil harmonogram voleb. 
 
 

Harmonogram voleb: 

• 7. - 11. 1. 2009: přihlašování kandidátů v souladu s § 5 volebního řádu  
• 12. - 16. 1. 2009: volební kampaň  
• 17. - 25. 1. 2009: elektronické hlasování  
• 26. - 28. 1. 2009: doba urnového hlasování  
• 29. 1. 2009: vyhlášení předběžných výsledků  
• nejpozději 4. 2. 2009: vyhlášení konečných výsledků voleb  

Volební komise: 
 
předseda: Václav Vrba  
členové: 

• Alejandro Marquez 
• Václav Vrba 
• Michal Višňovský 
• Radovan Igliar 
• Petr Hodač 
• Ondřej Civín 
• Matej Beňo 
• Tomáš Kurtin 
• Martin Červenka 
• Martin Fibrich 
• Jan Frýbort 
• Adéla Chrastinová 
• Dušan Mellner 
• Kateřina Servítová  

Průběh voleb: 
 
Na pozici zástupce bloku 6 se přihlásil Peter Póczoš, který následně nezaslal informační plakát. 
 
 
Elektronické volby: 
 
Elektronické volby proběhly bez problémů. 
 
 
Urnové volby: 
 
Urnové volby proběhly bez problémů. 
 
 
 
 



Volební účast a konečné výsledky voleb: 
 
 
Blok č. UID Jméno PRO PROTI Rozdíl Výsledek Hlasovalo Voličů Účast% 

6 11838 Peter Póczoš 38 3 35 zvolen 47 443 10,61 
 
 

Zvolení členové představenstva - mandáty: 
 
 

Funkční období  
Pozice UID Jméno od do 

zástupce bloku 6 11838 Peter Póczoš 5.2.2009 31.12.2010 
 
 

Stížnost od Tomáše Metelky: 
 
Ahoj, 
 
podávám stížnost podle § 9 odst. 1 volebního řádu, a to z důvodu  
porušení ustanovení § 2 odst. 1 volebního řádu. 
 
Dne 7.1.2009 vyhlásil předseda klubu doplňovací volby na pozici zástupce  
bloku 6 s následujícím harmonogramem: 
 
"7. - 11. 1. 2009: přihlašování kandidátů v souladu s § 5 volebního řádu 
12. - 16. 1. 2009: volební kampaň 
17. - 25. 1. 2009: elektronické hlasování 
26. - 28. 1. 2009: doba urnového hlasování 
29. 1. 2009: vyhlášení předběžných výsledků 
nejpozději 4. 2. 2009: vyhlášení konečných výsledků voleb", 
 
a to tak, že umístil ve 3.26 příspěvek do diskuzní skupiny  
"info.klub-sh" na serveru localnews.sh.cvut.cz a ve 3.29 zaslal  
příspěvek do e-mailové konference klub@sh.cvut.cz. 
 
Volební řád ale § 2 odst. 1 jasně stanoví, že vyhlášení musi být  
zveřejněno před začátkem voleb, přičemž v § 1 odst. 6 stanoví, že: 
 
"Zveřejněním se pro účely voleb a volebního řádu rozumí umístění na  
server volby.sh.cvut.cz, do skupiny "info.klub-sh" na serveru  
localnews.sh.cvut.cz a rozeslání v emailové konferenci klub@sh.cvut.cz.". 
 
Někomu může možná připadat zpoždění přes 3 hodiny jako banální  
záležitost, ale je třeba si uvědomit, že toto je ze strany současného  
předsedy už 2. takový případ, přičemž poprvé se jednalo o zpoždění v  
řádu minut (v 0.04 a oprava pak v 0.33), nyní už jsou to ale hodiny. Jak  
velké zpoždění to bude příště, den, 2 ...? 
 
--  
   
  Tomáš Metelka 
  UID 4216 
 
Odpověď VK: Volební komise považuje stížnost za oprávněnou, ale neshledává ji natolik závažnou, 
aby zrušila volby. 
 

 Závěr: 
 
Volby jsou platné. 
 
Závěrečná zpráva byla schválena elektronicky členy volební komise 5.2.2009. 
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