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Závěrečná zpráva Volební komise Silicon Hill  
 

Dne 11.3. 2009 vyhlásil předseda klubu Silicon Hill Jiří Dostál podle článku 5 odstavce 5, Stanov klubu 
Silicon Hill volby na pozice pěti členů dozorčí rady s dvouletým mandátem. 
 

Harmonogram voleb: 
• 11.3.2009  vyhlášení voleb 
• 12. - 16. 3. 2009 přihlašování kandidátů 
• 17. - 21. 3. 2009 volební kampaň 
• 22. - 30. 3. 2009 elektronické hlasování 
• 31. 3. 2009  vyhlášení předběžných výsledků 
• nejpozději 4. 4. 2009 vyhlášení konečných výsledků voleb 

 

Volební komise: 
 
Dne 1.4.2009 byla na zasedání představenstva klubu SH odvolána volební komise s platností k 6.4.2009. 
 
Dne 2.4.2009, 23:54 odstoupil z pozice člena VK předseda VK Václav Vrba. Pravomoce předsedy podle § 
3 odst. 7 převzal nejstarší člen VK - Dušan Mellner. 
 
Dne 3.4.2009, 0:28 odstoupil z pozice člena VK Dušan Mellner. Pravomoce předsedy podle § 3 odst. 7 
převzala nejstarší členka VK – Adéla Chrastinová. 
 
Aktuální složení: 
 
předseda: 

nezvolen, pravomoce převzala Adéla Chrastinová 
členové: 

· Alejandro Marquez 
· Michal Višňovský 
· Radovan Igliar 
· Petr Hodač 
· Ondřej Civín 
· Matej Beňo 
· Tomáš Kurtin 
· Martin Červenka 
· Martin Fibrich 
· Jan Frýbort 
· Kateřina Servítová 

 
Průběh voleb:  
 
Na pozici člena dozorčí rady klubu Silicon Hill se přihlásili (pozn.: kandidáti jsou seřazeni chronologicky 
podle času přihlášení): 
 

• Tomáš Metelka, uid: 4216 
• Jan Bradna, uid: 3596 
• Pavel Mlýnek, uid: 8284 
• Zdeněk Bandík, uid: 12386 
• Jiří Chaloupka, uid: 9339 
• Dezider Meško, uid: 4996 
• Ondřej Szönyi, uid: 9353 
• Petr Mašek, uid: 10820 
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Kandidáti Tomáš Metelka, Pavel Mlýnek a Zdeněk Bandík následně zaslali informační plakát.  
 
Kandidát Jiří Chaloupka odstoupil ze zdravotních důvodů 21.3.2009 v 21:15. 
 
V průběhu elektronického hlasování byla VK požádaná o znovuzaslání volebního emailu čtyřmi členy 
klubu SH (Petr Hovorka, Jan Pospíšil, Stanislav Šmejkal, Konstantin Melnikov), kterým bylo vyhověno. 
Člen Stanislav Šmejkal žádal VK o znovuzaslání opakovaně, a opakovaně mu bylo vyhověno. Doručenost 
znovuzaslaných volebních emailů byla ověřena u správce mailového systému SH a doručení potvrzeno. 
 
Stanislav Šmejkal narušil volební řád (§ 7 odstavec (5) ) a zasáhl do průběhu voleb  tím, že zaslal email 
představenstvu klubu v době volebního moratoria. Viz: 
 
[Volby] [Fwd: Re: Volby do Dozorci rady], 23.3.2009  0:40, smejkal@smejkal.com 
“ Vazene predstavenstvo, 
 
kdyz jsem vam koncem roku navrhnul odvolani volebni  komise, netusil jsem, ze 
ji 
nechate zmarit i dalsi volby. Myslim, ze zruseni vo leb a odvolani vsech clenu 
VK 
je z vasi strany jedinym cestnym vychodiskem z teto  situace. 
 
Stanislav Smejkal 
VIP clen klubu 
 
 
Vazena volebni komise, 
 
rad bych vas upozornil na dvoji poruseni volebniho radu ze strany volebni 
komise. Prvnim je nerozeslani emailu o zarazeni na seznam volicu, druhym je 
nerozeslani emailu s elektronickym klicem pro hlaso vani v terminu. Prvni 
pochybeni je zavazne v tom, ze pokud by byla v sezn amu volicu chyba, neni 
mozne 
ji vcas odhalit. Druhe pochybeni je zavazne samo o sobe. Myslim, ze prohlaseni 
neplatnosti voleb a odstoupeni vsech clenu VK je z vasi strany jedinym cestnym 
vychodiskem z teto situace. 
 
Stanislav Smejkal 
VIP clen klubu 
 
 
-------- P ůvodní zpráva -------- 
Předmět: Re: Volby do Dozorci rady 
Datum: Mon, 23 Mar 2009 00:26:28 +0100 
Od: Stanislav Šmejkal <s.smejkal@sh.cvut.cz>  
Spole čnost: Silicon Hill 
Diskusní skupina: info.klub-sh 
Reference: <gq27k2$12c9$1@localnews.sh.cvut.cz>  
<gq69ti$2i47$1@localnews.sh.cvut.cz>  <gq6df4$2joe$1@localnews.sh.cvut.cz>  
<gq6dq7$2jrf$1@localnews.sh.cvut.cz>  <gq6e0p$2jrf$2@localnews.sh.cvut.cz>  
 
Fosfor napsal(a): 
> aha, tak asi plasime zbytecne... Volebni rad, §4,  odst 4: 
> "... Volební komise v prvních 24 hodinách voli čům rozešle elektronický 
> klí č pro hlasování. ..." 
> tak predpokladam, ze do pul hodky mame klic a muz em odvolit:) 
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Tak to uz je druhy mail, ktery mel dorazit a nedora zil. 
 
Volebni rad: 
Doba p řihlašování kandidát ů ... . B ěhem této doby ... volební komise ... 
sestaví 
seznamy voli čů pro každou část voleb a rozešle voli čům informaci o za řazení na 
seznam voli čů. 
 
Myslim, ze prvni akci dozorci rady musi byt rozpust eni sebe sama. 
Predstavenstvo 
podrzelo VK po manipulaci s hlasovanim v listopadu a ted sklizi plody sveho 
usili. 
 
Standa 
 
P.S. Jsem si vedom toho, ze touto zpravou porusuji volebni rad. 
“ 
 
Stanislav Šmejkal opětovně narušil volební řád (§ 7 odstavec (1) ) tím, že zneužil svého postavení 
správce DUSPS k argumentaci na zasedání  představenstva klubu SH dne 1.4.2009 zveřejněním pouze 
jemu přístupných logů. Viz také emailová zpráva dále v rámci řešení stížností k průběhu voleb (stížnost 
č.6). 
 
Stanislav Šmejkal narušuje morálku a motivaci volební komise tím, že neustále vznáší stížnosti a zarytým  
vyhledáváním chyb a prohřešků volební komise poukazuje na problémy bez zjevné snahy o jejich 
napravení či návrhu řešení situace tak, aby díky tomu mohly volby v budoucnu probíhat bezproblémově, a 
nebojí se k tomu zneužívat svého postavení a pravomocí v klubu SH. Namísto toho, aby své léty nabyté 
zkušenosti využíval v dobré víře k optimalizaci pracovních podmínek a k vytvoření přátelské atmosféry v 
klubu SH a svým titulem VIP člena šel ostatním příkladem. Jistě vtipně myšlený návrh na odvolání volební 
komise na apríla, dne 1. dubna, byl představenstvem klubu nepochopen a bohužel vzat vážně, čímž došlo 
k závažnému ohrožení dokončení průběhu voleb totální demotivací členů volební komise v důsledku jejího 
odvolání ještě před oficiálním termínem ukončení právě probíhajících voleb. 
Totéž platí pro stěžovatele Zbyňka Čecha, který během aprílového zasedání představenstva klubu SH 
svým návrhem na zrušení odpuštění členských příspěvků členům volební komise znevážil práci volební 
komise, vykonanou v průběhu již proběhlých voleb. 
 
Zároveň volební komise Standovi Šmejkalovi děkuje za snahu o upozornění na chyby, a za důkladnost, se 
kterou tak činí. Důsledkem těchto upozornění mohla volební komise snáze vyhodnotit a sestavit seznam 
doporučení pro zlepšení práce volební komise a obecně průběhu voleb do budoucna. 
 
Ze strany v pořadí čtvrtého předsedy výše uvedené volební komise Adély Chrastinové došlo k těmto 
pochybením (sebereflexe): 
- podle § 4 odstavec (6)  - neodpovězeno včas na stížnosti, tedy do konce doby vyhlášení výsledků voleb; 
navíc bylo zodpovězeno až po termínu odvolání volební komise; 
- podle § 1 odstavec (6) - nedošlo ke včasnému umístění na server volby.sh.cvut.cz (Důvodem k tomuto 
prodlení bylo zpožděné vyžádání a dodání přístupových práv ze strany celkově třetího odstoupivšího 
předsedy volební komise). 
 
 

Předběžné výsledky voleb: 
Volební komise prohlásila dne 31.3.2009 volby za neplatné a schválila nasledující usnesení: 
 
"1. VK shledala níže uvedené skute čnosti 1.A. a 1.B. za závazné a dle § 8 
odst. 7 prohlašuje volby do Dozor čí rady klubu SH za neplatné. 
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1. A.: Dle § 4 odst. 2 mel byt sestaven seznam voli čů a rozeslaná informace o 
zaražení na seznam voli čů a to do 16.3. 23:59:59. Bohužel dne 16.3. v 0:00:0 1 
přišlo o členství v klubu SH pres tisíc lidí dle Stanov SH ne zaplacením 
členského p řísp ěvku. Dle § 1 odst. 2b m ůže hlasovat clen SH, který je členem 
SH v okamžiku za čátku hlasování. Za čátkem hlasování je dle harmonogramu 22.3. 
Z toho plyne, že pokud člov ěk byl členem 15.3. nebylo jisté, zda bude členem i 
16.3. Pokud členem 16.3. byt p řestal a zaplatil opožd ěně v pr ůběhu týdne a 
členem se stal do 22.3. m ěl právo volit a byl umíst ěn na seznam voli čů, aniž 
by o tomto byl informován, nebo ť mel byt informován do 16.3. 23:59:59, kdy ale 
skute čnost zda bude či nebude 22.3. už členem nebyla známá. 
 
1. B.: Z d ůvodu poruchy komunikace mailových systém ů volebního systému a 
mailového systému klubu Silicon Hill. Funk čnost mailových systém ů byla ov ěřena 
22.3.2009 22:35, kde stav systém ů byl funk ční a pr ůchozí. Rozeslání volebních 
email ů bylo spušt ěno 22.3.2009 23:48. Po odeslání cca 100 email ů za čali být 
některé volební emaily odmítány na service1.sh.cvut.c z a posléze i na 
service2.sh.cvut.cz. Doru čování n ěkterých zpráv pak ovšem probíhalo korektn ě i 
nadále. Po odeslání 391 volebního emailu za čali být další emaily hromadn ě 
odmítány. Následn ě byli po ov ěření funk čnosti se správcem mailového systému SH 
opětovn ě rozeslány volební emaily všem voli čům 23.3.2009 v 10:49. V pr ůběhu 
elektronického hlasování se na volební komisi obrát ili dva voli či se žádostí o 
znovu zaslání volebního emailu, kterým bylo vyhov ěno a doru čení jejich mail ů 
bylo ov ěřeno u správce mailového systému SH." 
 
 

Volební účast a předběžné výsledky voleb: 
 
UID Jméno  PRO PROTI Rozdíl  Výsledek  Hlasovalo  Voli čů Účast%  
8284 Pavel Mlýnek 167 24 143 zvolen 
12386 Zdeněk Bandík 116 36 80 zvolen 
10820 Petr Mašek 72 37 35 zvolen 
9353 Ondřej Szönyi 73 40 33 zvolen 
4996 Dezider Meško 65 39 26 zvolen 
3596 Jan Bradna 62 43 19 nezvolen 
4216 Tomáš Metelka 104 86 18 nezvolen 

230 3682 6,25 % 

 
 

Konečné výsledky voleb: 
Dne 4.4.2009 Volební komise vyhlásila konečné výsledek voleb do Dozorčí rady klubu SH takto:  
VK prohlašuje volby do Dozorčí rady klubu SH dne 31.3.2009 za neplatné z výše uvedených důvodů. 
 
 

Stížnosti: 
 
Stížnost č. 1:  
Od: Fosfor (fosfor@sh.cvut.cz), Datum: 2.4. 2009 00:15, Komu: <volby@sh.cvut.cz>, Kopie: 
<klub@lists.sh.cvut.cz> 
 

• Text stížnosti: 
Podle §9, odst. 1 podávám stížnost pro porušení Volebního řádu (dále jen VŘ) klubu Silicon Hill (dále jen 
SH) v případu voleb do Dozorčí rady klubu SH konaných 12.3.2009 - 4.4.2009 z následujících důvodů: 
 
1) VŘ v §4, odst. 2 ukládá Volební komisi (dále jen VK) sestavit seznamy voličů a rozeslat voličům 
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informaci o zařazení na seznam voličů. Ač jsem (a po celou dobu voleb jsem byl) členem klubu SH, 
doposud mi nepřišla žádná informace o zařazení na seznam voličů. 
 
2) VŘ v §4, odst. 4 ukládá VK v prvních 24 hodinách doby elektronického hlasování voličům rozeslat 
elektronický klíč pro hlasování. Podle harmonogramu voleb zveřejněného předsedou klubu 11.3.2009 
začala doba elektronického hlasování 22.3.2009. Email s elektronickým klíčem do mé schránky dorazil až 
23.3.2009 v 13:00. Odeslán byl 23.3.2009 v 11:04, tedy s jedenáctihodinovým zpožděním. 
 
Podle zveřejněných prohlášení volební komise jsou důvodem výše zmíněných nedostatků nedbalost a 
nejasnost ve výkladu předpisů klubu SH, která nebyla v dostatečném předstihu konzultována a vyjasněna. 
 
VK porušující tímto způsobem VŘ podle mého názoru není hodna svého mandátu. 
 
Jan Pospíšil 
ubytovaný na bloku 9/507 
UID: 14480 
 

• Vyjád ření volební komise: 
" 
Ahoj Fosfore, 
 
dekujeme Ti za upozorneni a timto se omlouvame za zpozdene vyjadreni ke Tve stiznosti. 
 
Sva pochybeni si uvedomujeme a v dusledku toho jsme take tyto volby prohlasili za neplatne.  
Na zasedani predstavenstva klubu SH dne 1.4.2009 byla Volebni komise predstavenstvem odvolana. 
 
Za odvolanou volebni komisi 
Adela Chrastinova 
poverena predsedkyne (nyni jiz take odvolana) 
" 
 
 
Stížnost č. 2:  
Od: Pavel Mlynek (p.mlynek@sh.cvut.cz), Datum: 2.4. 2009 09:32, Komu: <volby@sh.cvut.cz>  

• Text stížnosti: 
Podavam stiznost na poruseni Volebniho radu SH. Oduvodneni prohlaseni voleb do dozorci rady SH za 
neplatne dle § 8 odst. 7 nepovazuji za zavazne, cili nemelo dojit k prohlaseni voleb za neplatne. 
 
Pavel Mlynek 
 

• Vyjád ření volební komise: 
" 
Ahoj Pavle, 
 
podle §8 odstavce 7 volebniho radu volebni komise zavazne porusila volebni rad a proto prohlasila volby 
za neplatne. Toto stanovisko ohledne zavaznosti poruseni zaujima jak volebni komise, tak i nekteri dalsi 
volici clenove klubu SH. 
 
Tva stiznost se tedy zamita. 
 
Za odvolanou volebni komisi 
Adela Chrastinova 
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poverena predsedkyne (nyni jiz take odvolana) 
" 
 
 
Stížnost č. 3:  
Od: Stanislav Šmejkal (smejkal@smejkal.com), Datum: 2.4. 2009 21:03, Komu: <volby@sh.cvut.cz> 

• Text stížnosti: 
Vážená volební komise, 
 
podávám tímto stížnost podle § 9 volebního řádu. 
 
§4 odst. 4 volebního řádu: 
"(4) Doba elektronického hlasování trvá minimálně 120 a maximálně 240 hodin. 
Volební komise v prvních 24 hodinách voličům rozešle elektronický klíč pro 
hlasování. Volič může požádat o znovuzaslání elektronického klíče, a tento mu 
bude zaslán." 
 
Porušení spatřuji v tom, že volební komise měla podle harmonogramu rozeslat 
elektronické klíče během dne 22.3.2009 a emaily rozeslala až 23.3.2009 kolem 
11:00, "můj elektronický klíč" odešel prokazatelně ze serveru 
su-cvut.securitynet.cz až 23.3.2009 v 10:54. Připomínám, že v mailu bylo několik 
 nedostatků, z nichž za nejzávažnější považuji nesoulad mezi českou a anglickou 
verzí v případě rodného čísla. V české verzi je zmíněno rodné číslo (s 
pravopisnou chybou), v anglické verzi birthnumber (YYMMDD0000). Anglicky 
hovořící členové klubu, kteří mají z různých důvodů přidělené a v DUSPSu zadané 
rodné číslo, mohou být touto informací uvedeni v omyl. Navíc odkaz uvedený pro 
kontrolu byl vinou překlepu nesprávný. 
 
Volební komise nadvakrát porušila volební řád (1. rozeslala emaily s 
elektronickým klíčem 10 hodin a 54 minut po termínu, 2. mohla uvést omyl členy 
klubu nepravdivými instrukcemi v tomto emailu). Tím podle mého názoru narušila 
regulérnost voleb podle §7 odst. 3 a tím nedovoleně zasáhla do průběhu voleb. 
 
Stanislav Šmejkal 
člen klubu 
 
Příloha: část hlaviček mailu s elektronickým klíčem 
 
Received: from su-cvut.securitynet.cz (su-cvut.securitynet.cz [89.187.136.99]) 
by service2.sh.cvut.cz (Postfix) with ESMTP id 055FD3C11B 
for <s.smejkal@sh.cvut.cz>; Mon, 23 Mar 2009 10:54:00 +0100 (CET) 
Received: by su-cvut.securitynet.cz (Postfix, from userid 33) 
id 738B837C2DD; Mon, 23 Mar 2009 10:54:10 +0100 (CET) 
To: s.smejkal@sh.cvut.cz 
 

• Vyjád ření volební komise: 
" 
Ahoj Stando, 
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dekujeme Ti za upozorneni a timto se omlouvame za zpozdene vyjadreni ke Tve stiznosti. 
 
Volebni komise uznava opravnenost Tve stiznosti ohledne zpozdeni odeslani emailu, ktere bylo 
zpusobeno chybou emailovych komunikacnich systemu. 
Volebni komise neshledava gramaticke chyby a rozdilnost ceske a anglicke verze za natolik zavazne, aby 
se tim narusila regulernost voleb. 
 
Za odvolanou volebni komisi 
Adela Chrastinova 
poverena predsedkyne (nyni jiz take odvolana) 
" 
 
 
Stížnost č. 4:  
Od: Stanislav Šmejkal (smejkal@smejkal.com), Datum: 2.4. 2009 21:20, Komu: <volby@sh.cvut.cz> 

• Text stížnosti: 
Vážená volební komise, 
 
podávám tímto stížnost podle § 9 volebního řádu. 
 
§1 odst. 6 volebního řádu: 
"(6) 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." 
 
§6 odst. 2 volebního řádu: 
"(2) Hlasování ve volbách celoklubových zástupců probíhá elektronicky. 
Podrobnosti určí volební komise a zveřejní ve lhůtě 72 hodin před začátkem 
hlasování." 
 
Porušení spatřuji v tom, že volební komise nezveřejnila podrobnosti 
elektronického hlasování ve lhůtě stanovené §6 odst. 2 volebního řádu. 
Zveřejněním se podle §1 odst. 6 volebního řádu rozumí zveřejnění ve třech 
vyjmenovaných kanálech. Volební komise nevyužila ani jeden z nich, podrobnosti 
nezveřejnil a tím mohla znemožnit hlasovat některým voličům, případně jim mohla 
hlasování či rozhodnutí o výběru kandidátů výrazně ztížit. 
 
Volební komise porušila volební řád (nezveřejnila podrobnosti elektronického 
hlasování). Tím podle mého názoru narušila regulérnost voleb podle §7 odst. 3 a 
tím nedovoleně zasáhla do průběhu voleb. 
 
Stanislav Šmejkal 
člen klubu 
 

• Vyjád ření volební komise: 
" 
Ahoj Stando, 
 
volebni komise jsi je vedoma techto pochybeni a poruseni volebniho radu.  
Tvou stiznost povazuje za opravnenou. 
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S pozdravem 
Adela 
" 
 
 
Stížnost č. 5:  
Od: Stanislav Šmejkal (smejkal@smejkal.com), Datum: 2.4. 2009 21:21, Komu: <volby@sh.cvut.cz> 

• Text stížnosti: 
Vážená volební komise, 
 
podávám tímto stížnost podle § 9 volebního řádu. 
 
§4 odst. 3 volebního řádu: 
"(3) Doba volební kampaně trvá minimálně 120 a maximálně 240 hodin. V prvních 72 
hodinách doby volební kampaně volební komise posoudí kandidátky a seznamy 
voličů. Do konce doby volební kampaně může volební komise zrušit celé volby nebo 
jejich části, pokud pro to existují závažné důvody." 
 
Porušení spatřuji v tom, že doba přihlašování kandidátů trvala od 17.3.2009 do 
21.3.2009 a v této době měla volební komise posoudit kandidátky a seznamy 
voličů. Volební komise, konkrétně její předseda Václav Vrba začal shánět seznamy 
voličů (export z databáze uživatelů) teprve 21.3.2009 v 11:32 a seznam voličů 
získal 21.3.2009 ve 23:32 z důvodu změny požadavku od posledních voleb (místo 
bloku 6 celý klub). Termín pro posouzení seznamu voličů vypršel 20.3.2009 v 
0:00, ale první termín, kdy mohla volební komise posoudit seznamy voličů, byl 
21.3.2009 ve 23:32. Termín byl tedy překročen minimálně o 47 hodin a 32 minut. 
 
Seznam kandidátů na webu volební komise (http://volby.sh.cvut.cz) po celou dobu 
volební kampaně (přesněji od 0:30 dne 17.3.2009) byl zveřejněn ve složení Tomáš 
Metelka, Jan Bradna, Pavel Mlýnek, Zdeněk Bandík, Jiří Chaloupka, Dezider Meško, 
Ondřej Szönyi a Petr Mašek. Ovšem v první den elektronického hlasování 
(22.3.2009) zhruba ve 14:10 zmizel ze seznamu kandidátů Jiří Chaloupka. Na můj 
dotaz volební komisi odpověděl Václav Vrba tak, že kandidát odstoupil z 
kandidatury. Odstupování z kandidatury volební řád neřeší a podle mého názoru 
ani není možný. Ale i kdybychom připustili možnost odstupování, byť změny v 
seznamech kandidátů mohly probíhat v termínu do 19.3.2009 23:59 (§4 odst. 3 
volebního řádu, musela by o vyřazení z voleb rozhodnout volební komise. A 
protože volební komise ani její předseda nezveřejnili žádné usnesení (§1 odst. 6 
volebního řádu), volební komise pravděpodobně nijak odstoupení neřešila a 
smazání kandidáta z webu volební komise v době hlasování provedl v rozporu s 
předpisy správce webu a nezařazení do volebního systému správce volebního 
systému. Podle volebního řádu jsou podstatné jak hlasy pro, tak hlasy proti a 
vyřazení kandidáta, byť na jeho žádost, ovlivňuje volební výsledky a tím maří ve 
svém důsledku výsledky voleb. 
 
Volební komise nadvakrát porušila volební řád (1. neposoudila seznamy voličů, 2. 
ze seznamu kandidátů neoprávněně vyškrtla Jiřího Chaloupku). Tím podle mého 
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názoru hrubě narušila regulérnost voleb podle §7 odst. 3 a tím nedovoleně 
zasáhla do průběhu voleb. 
 
Stanislav Šmejkal 
člen klubu 
 
Příloha: Email od Václava Vrby 
 
-------- Původní zpráva -------- 
Předmět: Re:[Volby] Podezreni na manipulaci se seznamem kandidatu 
Datum: Mon, 23 Mar 2009 13:27:15 +0100 (CET) 
Od: Vaclav Vrba <Conquester@seznam.cz> 
Komu: Volby SH <volby@lists.sh.cvut.cz>,  Stanislav Šmejkal <smejkal@smejkal.com> 
 
Ahoj, 
 
Jirka odstoupil z kandidatury. 
 
Mej se 
Vasek 
 
 
> Ahoj, 
>  
> vcera cca ve 14:10 zmizel ze seznamu kandidatu Jiri Chaloupka. Vzhledem k tomu, 
> ze to bylo provedeno v dobe elektronickeho hlasovani, jde o zavazny problem. 
> Zadam volebni komisi o vysvetleni. 
>  
> Stanislav Smejkal 
 

• Vyjád ření volební komise: 
" 
Ahoj Stando, 
 
volebni komise jsi je vedoma pochybeni z prodleni a prvni cast Tve stiznosti povazuje za opravnenou. 
 
Ke druhe casti stiznosti: Jiri Chaloupka odstoupil ze sve kanditatury. Volebni rad odstoupeni z kanditadury 
neresi a volebni komise se tedy ridila pravidlem co neni zakazano je dovoleno.  
Volebni komise povazuje vyskrtnuti Jiriho Chaloupky za opravnene. 
 
S pozdravem 
Adela 
" 
 
 
Stížnost č. 6:  
Od: Stanislav Šmejkal (smejkal@smejkal.com), Datum: 2.4. 2009 21:34, Komu: <volby@sh.cvut.cz> 

• Text stížnosti: 
Vážená volební komise, 
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podávám tímto stížnost podle § 9 volebního řádu. 
 
§4 odst. 2 volebního řádu: 
"(2) Doba přihlašování kandidátů trvá minimálně 120 a maximálně 240 hodin. Během 
této doby probíhá přihlašování kandidátů podle § 5 a volební komise přijímá 
přihlášky, sestaví seznamy voličů pro každou část voleb a rozešle voličům 
informaci o zařazení na seznam voličů." 
 
Porušení spatřuji v tom, že doba přihlašování kandidátů trvala od 12.3.2009 do 
16.3.2009 a v této době měla volební komise sestavit seznamy voličů a rozeslat 
jim informaci o zařazení na seznam voličů. Volební komise, konkrétně její 
předseda Václav Vrba začal shánět seznamy voličů (export z databáze uživatelů) 
teprve 21.3.2009 v 11:32 a seznam voličů získal 21.3.2009 ve 23:32 z důvodu 
změny požadavku od posledních voleb (místo bloku 6 celý klub). Termín pro 
sestavení seznamu voličů vypršel 17.3.2009 v 0:00, ale první termín, kdy mohla 
volební komise posoudit seznamy voličů, byl 21.3.2009 ve 23:32. Termín byl tedy 
překročen minimálně o 119 hodin a 32 minut. 
 
Volební komise nadvakrát porušila volební řád (1. nesestavila včas seznamy 
voličů, 2. vůbec jim nerozeslala informaci o zařazení na seznam voličů). Tím 
znemožnila voličům zkontrolovat případné chyby v seznamu voličů a podle mého 
názoru hrubě narušila regulérnost voleb podle §7 odst. 3 a tím nedovoleně 
zasáhla do průběhu voleb. 
 
Stanislav Šmejkal 
člen klubu 
 
Příloha: Přístupy během voleb k DUSPS exportu volby.php uživatelem conquester. 
 
85.70.11.168 - conquester [21/Mar/2009:11:32:55 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 50397 
85.70.11.168 - conquester [21/Mar/2009:11:32:56 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 50397 
85.70.11.168 - conquester [21/Mar/2009:18:00:43 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 0 
85.70.11.168 - conquester [21/Mar/2009:18:00:44 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 50397 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:21:59:49 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 50397 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:21:59:52 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 50397 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:15:57 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:16:11 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:16:13 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:16:32 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:17:04 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:17:05 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:17:06 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:17:07 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:17:29 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:17:31 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:17:34 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:17:37 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:20:05 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 421 
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85.71.87.35 - conquester [21/Mar/2009:23:32:42 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 505381 
85.70.11.168 - conquester [22/Mar/2009:14:25:09 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 0 
85.70.11.168 - conquester [22/Mar/2009:14:25:30 +0100] "GET /volby.php HTTP/1.1" 200 511099 
 

• Vyjád ření volební komise: 
"Ahoj Stando, 
 
volebni komise si je vedoma techto pochybeni a poruseni volebniho radu.  
V tomto povazuje Tvou stiznost za opravnenou. 
 
Volebni komise vsak zaroven povazuje tuto stiznost za naruseni volebniho radu take z Tvoji strany, jelikoz 
jsi se dle §7 odstavce (1) Volebniho radu dopustil zneuziti sveho postaveni spravce DUSPSu a to 
zverejnenim Tebou uvadenych logu, pouzitych k argumentaci na zasedani predstavenstva klubu SH dne 
1.4.2009. 
 
S pozdravem 
Adela 
" 
 
Celkem bylo vyřízeno 6 stížností. Volební komise považuje většinu těchto stížností za oprávněnou a je si 
vědoma, že se dopustila výše uvedených chyb, jejichž závažnost vedla volební komisi k tomu, že 
prohlásila volby za neplatné. 
 
 

Inspirující podněty pro zlepšení fungování voleb a zefektivnění 
práce volební komise ze strany členů klubu: 
Žádné. 
 
 

Doporučení Volební komise: 
 
Volební komise doporučuje: 

• dopracovat legislativní systém, jasně definující a zakotvující průběh voleb členů 
dozorčí rady do volebního řádu klubu Silicon Hill; 

• ošetřit vhodnou úpravou volební řád pro případ studentů jiných VŠ bydlících na 
Strahově a dále studentů na Strahově bydlících, ale nemajících připojení k 
internetu. Tito studenti by v případě voleb zástupců bloků dle současného 
volebního řádu §1 bod 2a měli právo volit, ale přitom obě skupiny nelze 
kontaktovat mailem (neboť žádný oficiální přiřazený nemají) a zaslat jim tak 
informaci o zařazení na seznam voličů (§4 bod 2) a ani elektronický klíč (§4 bod 
4) a není možné tak v jejich případě neporušit volební řád; 

• v dalších volbách detailněji dbát na harmonogram voleb, s důrazem na zamezení 
vyhlášení voleb v kritických obdobích placení členských příspěvků, které mají 
velký dopad na aktuálnost databáze aktivních členů klubu Silicon Hill. 
V souvislosti s tímto bodem volební komise doporučuje zkrácení doby mezi 
zasláním informace o zařazení na seznam voličů a začátkem hlasování na 
minimum. I v těchto volbách byla délka tohoto období téměř týden (od 16.3., kdy 
měli být voliči informování o zařazení na seznam voličů, do 22.3., kdy se začalo 
hlasovat) a v případě důsledného dodržení volebního řádu, by o možnost 



Závěrečná zpráva Volební komise Silicon Hill                                                                                                                       6. dubna 2009, Adéla Chrastinová 

Strana 12 (celkem 12) 

hlasovat přišlo přes tisíc lidí. Během této poměrně dlouhé doby mohou být rozdíly 
v počtu členů klubu markantní. Přitom volební komise neshledává žádný důvod, 
proč by o tomto nemohli být členové informováni např. jen 24 hodin před 
začátkem hlasování; 

• dopracovat volební systém tak, aby byly jasně definované případné komunikační 
problémy mailových systémů, například ověřovacím rozhraním na mailové 
systémy klubu Silicon Hill; 

• přepracovat volební systém pro budoucí volby, například přípravou a vytvořením 
stálého systému, který by elektronicky zajišťoval volby. Řada věcí byla dělána na 
poslední chvíli. Stálý systém by byl upravován a udržován tak, aby odrážel 
případné technické změny fungování infrastruktury klubu a v době voleb by byl 
pouze aktivován. Zároveň by bylo možné zajistit, aby tento systém pomáhal s 
dodržováním termínů podle vyhlášeného harmonogramu, což bylo častým 
proviněním volební komise vůči volebnímu řádu; 

• otestovat funkčnost verifikace platnosti hlasování pomocí sekundárních 
ověřovacích klíčů, jelikož někteří členové se na volební komisi obrátili se stížností 
na nefunkčnost ověřovacího systému; 

• dopracovat do volebního řádu literu předpisu, definujícího akce volební komise 
v případě odstoupení kandidáta ze své kandidatury; 

• vhodnými prostředky zamezit úmyslnému porušování volebního moratoria členy 
klubu Silicon Hill; 

• řešení problémů na představenstvu klubu by mělo nastat až po konečném 
vyhlášení voleb (a jejich případném zrušení) či po předání závěrečné zprávy, a 
po ukončení činností volební komise, protože odvolávání a hrozby sankcí členům 
VK ze strany představenstva a VIP členů klubu může neblahodárně působit na 
pracovní nasazení a motivaci členů volební komise ke korektnímu dokončení 
procesu voleb; 

• volební komise doporučuje zavést diskusi nad možnými postihy volících členů 
klubu z důvodu nedoručitelných volebních emailů těmto členům; 

 
 
 
V Praze dne 6. dubna 2009 
Zodpovědná osoba: Adéla Chrastinová 
 
Zprávu společnými silami vypracovala volební komise ve výše uvedeném složení, které tímto děkuji za 
pečlivou a přátelskou spolupráci. Obzvláštní poděkování: Václav Vrba, Radovan Igliar a Petr Hodač za 
zvýšenou proaktivitu. 


