Junák – český skaut, z. s.

Pravidla a souhrn informací k hlasování o změně
Stanov Junáka – českého skauta v červnu 2020
1.

Úvodní informace

V červnu 2020 bylo Náčelnictvem v souladu s čl. (112) Stanov vyhlášeno a následně probíhalo
hlasování o změně Stanov. Tento dokument zaznamenává, jakým způsobem bylo hlasování
vyhlášeno, jak ho Výkonná rada realizovala a jakým způsobem byli delegáti informováni.

2.

Pravidla a způsob hlasování

Hlasování o změně Stanov vyhlásilo Náčelnictvo svým usnesením č. NJ/113/04 dne 6. června 2020.
Zároveň svým usnesením č. NJ/113/02 uložilo Výkonné radě, aby toto hlasování včetně vyhlášení
výsledku uskutečnila v termínu pokud možno do 30. června 2020.
Výkonná rada následně v průběhu června 2020 zajistila vytvoření, otestování a provoz systému pro
zajištění elektronického hlasování o změně Stanov.
Elektronické hlasování o změně Stanov Junáka – českého skauta probíhalo v termínu
od čtvrtka 25. června 9.00 do pondělí 29. června 23.00.
Webová aplikace pro hlasování byla provozována na adrese https://zmenastanov.skaut.cz. A už před
zahájením hlasování byly kompletní zdrojové kódy zveřejněny jako open source v rámci skautského
repozitáře na GitHub (https://github.com/skaut/snem-volby). Tam je také trvale označena přesná
verze zdrojového kódu, který byl použit během elektronického hlasování.
Do webové aplikace pro elektronické hlasování se delegátky a delegáti Valného sněmu 2020
přihlašovali na základě ověření pomocí svých účtů ve skautISu. Na základě přihlášení dochází
k ověření, že je osoba oprávněným delegátem a může tedy hlasovat (viz dále).
Samotná webová aplikace prováděla kontrolu oprávnění hlasovat, že daný delegát již hlasoval (aby
nemohl hlasovat vícekrát), a pak už jen ukládala odevzdané hlasy „pro návrh“, „proti návrhu“
a „zdržuji se“ (pro určení výsledku hlasování po jeho ukončení). Systém byl záměrně navržen tak, že
nijak neukládal informaci o tom, kdo jak hlasoval a tedy nebylo a není možné toto nijak zjistit.
Výsledek hlasování byl vyhlášen Výkonnou radou (zpravodajem pro ICT a organizaci) dne
30. června 2020 na stránce hlasování a také v článku na Skautské křižovatce. Následně byl dokument
s vyhlášením výsledků zveřejněn ve Spisovně a všem delegátům a delegátkám VSJ 2020 byl poslán
i e-mailem.
Delegáti VSJ byli voleni a registrováni zadáním do skautISu v rámci agendy sněmů (v souladu
s vnitřním právem – viz Řád Valného sněmu ze dne 1. 6. 2019, Směrnice k XVI. valnému sněmu
a sněmům organizačních jednotek v roce 2019/20 ze dne 20. 6. 2019 a ze dne 27. 3. 2020). Oprávněni
hlasovat byli delegáti Valného sněmu 2020 (viz Nález Rozhodčí a smírčí rady 2/2020 ze dne
24. 6. 2020). A tedy kdykoli v termínu vyhlášeného hlasování se mohli zúčastnit všichni oprávnění
delegáti, kteří byli ve skautISu zadáni – „se registrovali“ – nejpozději ve dni předcházejícím začátku
elektronického hlasování, tedy nejpozději během středy 24. června 2020. Tímto způsobem byl tedy
určen i finální počet oprávněných delegátů, kteří mohli hlasovat.

3.

Předávané informace delegátkám a delegátům

V návaznosti na Náčelnictvem přijaté usnesení o vyhlášení hlasování o změně Stanov ze dne
6. června 2020, byla především Výkonnou radou a Kanceláří ústředí realizována informační kampaň,
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která v průběhu celého června informovala nejen delegáty a delegáty VSJ 2020. Došlo tak
k seznámení s navrhovanou změnou Stanov, jejím případným dopadem organizaci a také způsobem
a podmínkami elektronického hlasování.


6. června 2020: Náčelnictvo přijalo usnesení o vyhlášení hlasování o změně Stanov a pověřilo
Výkonnou radou jeho realizací i vyhlášením výsledku pokud možno do 30. června 2020



8. června 2020: Na Skautské křižovatce zveřejněn článek informující o vyhlášeném hlasování.
V základu vysvětlující tento mimořádný krok, přímo obsahující text navrhované změny
Stanov a informující o živém vysílání, které za účasti zástupců ústředních orgánů proběhne
večer 11. června 2020.



9. června 2020: Všem delegátům i náhradníkům VSJ 2020 zadaným do skautISu byl poslán
e-mail s informacemi z výše uvedeného článku.



11. června 2020: Proběhlo na oficiálních internetových kanálech SkautINFO (YouTube
a Facebook) přibližně hodinové vysílání k tématu hlasování o změně Stanov. A nadále je toto
video dostupné ke zhlédnutí. Součástí videa byl nejen text navrhované změny Stanov, ale také
informace o elektronickém hlasování, termínu atd.



18. června 2020: Byl na Skautské křižovatce zveřejněn další článek, který již podrobně
informoval o termínu konání elektronického hlasování a také toho, jak zkontrolovat že jsou
osoby řádně zadáni jako oprávnění delegáti do skautISu.



24. června 2020: Byla zveřejněna adresa, na které bude hlasování probíhat, textová informace
o hlasování a také videonávod, jak hlasování probíhá. Delegáti se tak se systémem mohli
seznámit ještě před zahájením samotného několikadenního hlasování.



25. června 2020 v 9.00: Zahájeno elektronické hlasování.



25. června 2020: Došlo k rozeslání e-mailu všem oprávněným delegátům s připomenutím
zahájeného hlasování o změně Stanov (obsahoval potřebné informace i videonávod jak
elektronické hlasování realizovat).



25. června 2020: Byla všem oprávněným delegátům na jejich mobilní telefonní čísla (dle
kontaktů evidovaných ve skautISu, dostupná u všech delegátů) odeslána připomínací SMS
s odkazem na web pro elektronické hlasování.



25. června 2020: Na e-mailové kontakty organizačních jednotek, které měly dle kvóty nárok
na nějakého delegáta VSJ 2020 byla odeslána upomínka k hlasování o změně Stanov.



29. června 2020 v 23.00: Ukončeno elektronické hlasování.



30. června 2020: Vyhlášeny výsledky hlasování o změně Stanov (článek na Skautské
křižovatce, později i oficiální dokument ve Spisovně).



2. července 2020: Rozeslán výsledek hlasování e-mailem delegátům VSJ 2020 (součástí jsou
i odkazy na příslušné dokumenty ve Spisovně).

Součástí komunikace byly i kontakty na Kancelář ústředí a možnost pokládat dotazy či požádat
o pomoc (např. pokud by nějaká věc nebyla jasná, případně měl delegát nějaký technický problém
či nejasnost).
Kromě výše uvedené komunikace probíhalo i další doplňkové informování na sociálních sítích (ať už
oficiální stránka SkautInfo, diskuzní skupina skautForum či různá další místa nejen na Facebooku).
Texty jednotlivých zpráv jsou dostupné na uvedneých odkazech a také zkopírovány jako přílohy do
tohoto dokumentu.
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Přílohy


Příloha č. 1: Článek z 8. června o vyhlášení hlasování a živém internetovém vysílání



Příloha č. 2: Text e-mailu z 9. června o vyhlášení hlasování a živém internetovém vysílání



Příloha č. 3: Článek z 18. června s podrobnostmi k elektronickému hlasování a termínům



Příloha č. 4: Článek z 24. června s adresou a videonávodem k systému pro hlasování



Příloha č. 5: Text e-mailu delegátům z 25. června s připomenutím hlasování



Příloha č. 6: Text SMS delegátům z 25. června s připomenutím hlasování



Příloha č. 7: Článek z 30. června s výsledky hlasování



Příloha č. 8: Text e-mailu delegátům z 2. července s výsledky hlasování a odkazy

Sepsáno v Praze dne 2. července 2020

Ing. Ondřej Peřina
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci
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Příloha č. 1 – Článek z 8. června
NÁČELNICTVO NA KONEC ČERVNA VYHLÁSILO HLASOVÁNÍ O ZMĚNĚ STANOV. PROČ?
Na konci března se měl konat Valný sněm v Jindřichově Hradci, ale epidemie koronaviru způsobila přesun jeho termínu
na 18. až 20. září 2020. Přestože se aktuálně epidemiologická situace zlepšuje a přípravy řádného sněmu naplno
pokračují, je třeba se připravit i na případné budoucí zhoršení. Tedy situaci, kdy by ani v posunutém termínu nebylo
možné Sněm konat. Proto Náčelnictvo vyhlásilo mimořádné hlasování o dodatku Stanov, který by takovou situaci
pomohl vyřešit.
Co dovolují naše Stanovy a proč je potřeba něco měnit?
V souladu se Stanovami Junáka - českého skauta se řádný Valný sněm koná typicky jednou za tři roky, nejpozději však
do 42 měsíců od posledního Sněmu (čl. 110 Stanov). V minulosti zcela běžná věc, se kterou počítají organizační
jednotky i členové napříč celou organizací a těší se na ní více na 600 delegátů a dobrovolníků. Letos nám však epidemie
koronaviru ukazuje, že zaběhlé pořádky se mohou nečekaně a velmi rychle změnit.
Jsme rádi, že se aktuálně epidemiologická situace zlepšuje, obnovuje se skautská činnost, chystáme se na letní tábory,
a stejně tak mohou pokračovat přípravy plnohodnotného řádného Valného sněmu v září v Jindřichově Hradci. Jenže
nyní si nikdo nemůže být jist, jestli se zlepšující situace na podzim opět razantně nezhorší, a nebudeme okolnostmi
nuceni chystaný sněm zrušit. Jenže tím by se celá organizace dostala do situace, kdy bychom měli dle současných
Stanov povinnost řádný Sněm uspořádat, ale zároveň to nebylo reálně možné.
Proto se ústřední orgány touto situací poslední týdny a měsíce intenzivně zabývaly a hledaly vhodné řešení. A v sobotu
6. června Náčelnictvo na svém jednání schválilo vyhlášení hlasování o mimořádném dodatku Stanov, který nám tuto
situaci pomůže případně dobře zvládnout.
Kdo a o čem by měl hlasovat?
Náčelnictvo připravilo změnu Stanov, která v případě nutnosti umožní situaci vyřešit. Jde o zcela mimořádný krok
v podobě hlasování o dodatku dnešních Stanov. K aktuálnímu textu Stanov by byl doplněn samostatný dodatek, který
dovolí konání Sněmu později a umožní provedení voleb do všech ústředních orgánů nejpozději během října 2020. A tak
vyřeší situaci, kdy by v září plnohodnotný Valný sněm s osobním setkáním delegátů nebyl možný.
Takové hlasování konané prostředky vzdálené komunikace (tedy např. elektronické hlasování přes skautIS) je dle čl.
112 Stanov již nyní možné (zatímco samotné volby do ústředních orgánů prostředky vzdálené komunikace prozatím
možné nejsou). Budou se ho účastnit všichni delegáti, kteří jsou zvoleni za delegáty chystaného řádného Valného
sněmu 2020.
Náčelnictvo svým usnesením vyhlásilo hlasování o návrhu změny Stanov v níže uvedeném znění a zadalo Výkonné
radě, aby zajistila realizaci tohoto hlasování pokud možno do 30. června 2020.
Text navrhované změny Stanov
Stanovy spolku Junák – český skaut, z. s. schválené XIV. Valným sněmem Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 se
z důvodu krize vyvolané epidemií COVID-19 doplňují o tento přechodný dodatek:
Přechodný dodatek č. 1 Stanov spolku Junák – český skaut, z. s.
(I) Pokud se z důvodu epidemie nemoci COVID-19 a souvisejících zdravotních rizik nepodaří do 26. 9. 2020 uskutečnit
řádný Valný sněm, který by se měl v souladu se čl. 110 konat v roce 2020, pak:
a) Tento Valný sněm se ruší a nahrazuje postupem podle písm. b) až d).
b) Volby ústředních orgánů Junáka ve smyslu čl. 78 budou provedeny v písemné formě nebo s využitím prostředků
komunikace na dálku nejpozději do 31. 10. 2020. Volby proběhnou podle Mimořádného volebního řádu pro volby
ústředních orgánů Junáka v roce 2020, schváleného Náčelnictvem; přitom ustanovení Hlavy 8. Stanov se použijí
přiměřeně.
c) Lhůta podle čl. 110 pro konání příštího řádného Valného sněmu se bude počítat od vyhlášení výsledku voleb podle
písm. b).
d) Výkonná rada svolá mimořádný Valný sněm v nejbližším období, kdy bude možné zajistit jeho řádnou přípravu a
průběh. Tomuto mimořádnému Valnému sněmu budou mimo jiné předloženy návrhy usnesení předložené pro jednání
řádného Valného sněmu v roce 2020.
(II) Po dobu účinnosti tohoto dodatku Stanov a vyžadují-li to okolnosti mající povahu vyšší moci, může Náčelnictvo
schválit usnesení i jiným způsobem než uvádí čl. 119, a to způsobem dle čl. 54.
(III) Tento dodatek Stanov vstupuje v účinnost dnem 1. 8. 2020.
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Sledujte živé vysílání ve čtvrtek večer a dozvíte se víc!
Protože toto hlasování o změně Stanov je zcela mimořádná věc, proběhne ve čtvrtek 11. června 2020 od 20.00 vysílání
SkautInfo TV Live. Už nyní se k této události můžete přihlásit na Facebooku nebo také sledovat živě na
youtube.com/skautinfo.
V živém vysílání budou zástupci Náčelnictva, Výkonné rady a Rozhodčí a smírčí rady vysvětlovat, proč je z pohledu
ústředních orgánů tato změna Stanov nutná, co přesně znamená, a jak dané hlasování proběhne. Během vysílání bude
možné pokládat dotazy, které budou odpovídány.
A jak to bude s řádným Sněmem v září?
Na svém sobotním jednání, kromě výše popsaného, také Náčelnictvo schválilo pokračování příprav řádného Sněmu v
termínu 18. až 20. září 2020 v Jindřichově Hradci. Sněm se tedy i nadále připravuje a pořadatelé z Jindřichova Hradce
se na všechny v září těší. Související provozní informace pro delegáty budeme zveřejňovat nejen v dalších dnech, ale i
následně, jak se bude termín akce blíži. Cílem je, aby všichni měli včas potřebné informace. Zároveň je třeba se výše
popsaným návrhem změny Stanov připravit i na situaci, že by tento Sněm nakonec v září proběhnout nemohl.
Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

Příloha č. 2 – Text e-mailu delegátům a náhradníkům z 9. června
Shodný s textem článku v příloze č. 1.

Příloha č. 3 – Článek z 18. června
UŽ 25. ČERVNA ZAČNE HLASOVÁNÍ O ZMĚNĚ STANOV. PROJDĚTE SI ODPOVĚDI NA KLÍČOVÉ
OTÁZKY!
Konec června se blíží a s ním i zcela mimořádná událost - Náčelnictvem vyhlášené hlasování o změně Stanov. A na
každém hlasu více jak pěti set delegátek a delegátů skutečně záleží! Jak to bude probíhat, kdo se má účastnit a jak si
ověřit připravenost na hlasování? Odpovědi poskytne právě tento článek.
Proč se bude hlasovat a jak navržená změna Stanov vypadá?
Letošní epidemie nemoci covid-19 ukazuje, že jinak běžné konání Valného sněmu nebo osobní jednání Náčelnictva
může být velkým oříškem, jestliže přijdou omezení znemožňující setkávání osob. Zároveň není možné jednání
vrcholných orgánů organizace donekonečna odkládat. Přestože věříme, že XVI. valný sněm v Jindřichově Hradci se
v odloženém zářijovém termínu bude moci uskutečnit, je třeba se připravit i na možnost opětovných zákazů a
mimořádných opatření. Do hlasování předložený přechodný dodatek Stanov je tak pojistkou, která v případě nutnosti
umožní chystaný Sněmu nahradit elektronickými voleb do ústředních orgánů, pozdější konání mimořádného VSJ
a řádné fungování Náčelnictva i v období mimořádných opatření.
Text navrhované změny Stanov
Stanovy spolku Junák – český skaut, z. s. schválené XIV. Valným sněmem Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 se
z důvodu krize vyvolané epidemií COVID-19 doplňují o tento přechodný dodatek:
Přechodný dodatek č. 1 Stanov spolku Junák – český skaut, z. s.
(I) Pokud se z důvodu epidemie nemoci COVID-19 a souvisejících zdravotních rizik nepodaří do 26. 9. 2020 uskutečnit
řádný Valný sněm, který by se měl v souladu se čl. 110 konat v roce 2020, pak:
a) Tento Valný sněm se ruší a nahrazuje postupem podle písm. b) až d).
b) Volby ústředních orgánů Junáka ve smyslu čl. 78 budou provedeny v písemné formě nebo s využitím prostředků
komunikace na dálku nejpozději do 31. 10. 2020. Volby proběhnou podle Mimořádného volebního řádu pro volby
ústředních orgánů Junáka v roce 2020, schváleného Náčelnictvem; přitom ustanovení Hlavy 8. Stanov se použijí
přiměřeně.
c) Lhůta podle čl. 110 pro konání příštího řádného Valného sněmu se bude počítat od vyhlášení výsledku voleb podle
písm. b).
d) Výkonná rada svolá mimořádný Valný sněm v nejbližším období, kdy bude možné zajistit jeho řádnou přípravu a
průběh. Tomuto mimořádnému Valnému sněmu budou mimo jiné předloženy návrhy usnesení předložené pro jednání
řádného Valného sněmu v roce 2020.
(II) Po dobu účinnosti tohoto dodatku Stanov a vyžadují-li to okolnosti mající povahu vyšší moci, může Náčelnictvo
Pravidla a souhrn informací k hlasování o změně Stanov v červnu 2020 - přílohy

Junák – český skaut, z. s.
schválit usnesení i jiným způsobem než uvádí čl. 119, a to způsobem dle čl. 54.
(III) Tento dodatek Stanov vstupuje v účinnost dnem 1. 8. 2020.
Více k důvodům tohoto hlasování najdete v dřívějším článku na Křižovatce. Nebo se můžete podívat na záznam živého
vysílání SkautInfo TV, kde zástupci Náčelnictva, Výkonné rady a Rozhodčí a smírčí rady návrh podrobně vysvětlují a
odpovídají na související otázky.
Kdy a jak hlasování proběhne?
Jsme si vědomi, že konec června (zvláště v tomto náročném koronaobdobí) klade na skautské činovnice a činovníky
mnoho náročných úkolů a času na jiné věci nedopřává. I proto hlasování proběhne elektronicky na speciální webové
stránce a to od čtvrtka 25. června 2020 od 9 hodin až do pondělí 29. června 2020 do 23 hodin. Hlasování na webové
stránce proběhne jednoduše výběrem jedné z možností “pro návrh / proti návrhu / zdržuji se”.
Kdo se může hlasování účastnit?
Hlasovat mohou delegátky a delegáti Valného sněmu 2020. Tedy nejen ti z titulu funkce v ústředních orgánech, ale
hlavně stovky osob zvolené sněmy středisek, okresů a krajů, které typicky proběhly v roce 2019, případně o něco dříve
nebo výjimečně i dodatečně letos.
Je však bezpodmínečně nutné, aby byli včas zadáni do skautISu (uveden výsledek volby s počtem získaných hlasů a
celý sněm OJ musí být ve skautISu řádně uzavřen). Přestože toto již drtivá většina organizačních jednotek má mnoho
měsíců hotové (přeci jen to bylo třeba už na původně plánovaný březnový Valný sněm), upozorňujeme, že oprávnění
hlasovat bude vyhodnoceno stavem ve středu 24. června, tedy před začátkem elektronického hlasování.
Jak ověřím, že jsem oprávněnou delegátkou či delegátem?
Není třeba čekat až na začátek hlasování, už nyní si to může každý zkontrolovat. Stačí se přihlásit do skautISu (tím také
ověříte, že si pamatujete své přístupové údaje a dokážete se přihlásit) a podívat se do seznamu svých uživatelských rolí.
Všichni s možností hlasovat mají roli “Sněm: účastník sněmu (18.9.2020) - VSJ”. Pokud byste měli problém s
přihlášením nebo tuto roli ve skautISu nevidíte, přestože jste přesvědčeni, že jste delegáty, kontaktujte nás co nejdříve
s podrobnostmi na podpora@skaut.cz
Několik dní před samotným hlasováním zveřejníme návod “krok za krokem” (článek a krátké video), jak na příslušném
webu hlasovat. Věříme, že v přehledném a jednoduchém systému zvládne snadno hlasování každý.
Kromě výše uvedeného také v den začátku hlasování delegátky a delegáti dostanou do svých e-mailových schránek
připomínku s odkazem, kde mohou hlasovat.
Kolik se musí účastnit hlasujících a kdy bude znám výsledek?
Protože se hlasuje o změně Stanov, je nutné aby se pro případné přijetí změny vyjádřily pozitivně minimálně 3/5
delegátek a delegátů (Valný sněm 2020 má zhruba 530 delegátek a delegátů, pro přijetí je tedy třeba více jak 300 z
nich).
Výsledek hlasování, a zda byla změna Stanov přijata či nikoliv, vyhlásíme během úterý 30. června.
Ať už budete vy sami hlasovat nebo máte ve svém okolí někoho z delegátů VSJ, prosím, připomínejte všem toto zcela
mimořádné hlasování, které naši organizaci již za několik dní čeká a proběhne od čtvrtka 25. 6. do pondělí 29. 6. 2020.
Jak je to tedy s konáním Valného sněmu a voleb do ústředních orgánů?
Na přípravách plnohodnotného víkendového Valného sněmu se i nadále intenzivně pracuje a věříme, že
epidemiologická situace dovolí, aby v termínu 18. až 20. září 2020 sněm v Jindřichově Hradce proběhl. Pokud by to
však nebylo možné, výše popsaná změna Stanov a její přijetí v uvedeném elektronickém hlasování je jedinou možností,
jak případně takovou mimořádnou situaci zvládnout.
Bude-li v září probíhat řádný Sněm, pak volby do ústředních orgánů standardně proběhnou tam. Jestliže to možné
nebude, bude po přijetí popsaného dodatku Stanov možné v Náčelnictvu schválit mimořádný volební řád pro
elektronické volby a ty pak případně proběhnou nejpozději do konce října. V takové situaci by i volby do NJ, RSRJ
a ÚRKJ probíhaly elektronicky. Voleb by se účastnili delegáti Valného sněmu 2020 a na webové stránce by své hlasy
dávali jednotlivým kandidujícím osobám. Na provedení volby by bylo opět několik dní, volba by probíhala tajně
(systém by nijak neukládal informaci, kdo jak hlasoval), nad volbou by dohlížela komise složená z několika členů
současného Náčelnictva a také zástupců skautských krajů. Celkově by průběh voleb potvrzoval notář.
Nenašli jste odpověď na nějakou otázku?
Podívejte se na záznam živého vysílání SkautInfo TV, kde jsme mnoho dalších témat objasňovali. Případně se ptejte
v komentářích zde pod článkem, e-mailem na podpora@skaut.cz nebo využijte diskuze ve SkautForu.
Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci
Pravidla a souhrn informací k hlasování o změně Stanov v červnu 2020 - přílohy

Junák – český skaut, z. s.

Příloha č. 4 – Článek z 24. června
VIDEO: JAK NA HLASOVÁNÍ O ZMĚNĚ STANOV. HLASUJE SE OD 25. DO 29. ČERVNA 2020
V termínu od čtvrtka 25. června 9:00 do pondělí 29. června 2020 23:00 probíhá historicky první elektronické hlasování
o změně Stanov Junáka - českého skauta. Hlasování se týká všech delegátek a delegátů Valného sněmu 2020. Podívejte
se na krátké video, které vás online hlasováním provede.
Kde a kdy se hlasuje?
Hlasování prohíhá na adrese:
zmenastanov.skaut.cz
Oprávněné delegátky a delegáti mohou hlasovat v období
od 25. června 9:00 do 29. června 23:00
Protože jde o hlasování o změně Stanov, pro případné přijetí je potřeb 3/5 většina všech oprávněných
delegátů. Oprávněných hlasujících je více jak 500, a tak pro případné přijetí je potřeba přibližně 320 hlasů. Pokud víte
o nějakém delegátovi či delegátce VSJ ve svém okolí, dejte jim o hlasování vědět. Každý hlas se počítá!
Kdy bude vyhlášen výsledek?
Výsledek elektronického hlasování bude znám a zveřejněn během úterý 30. června.
Zajímá vás více k tématu? Projděte si články či video živého vysílání!


Videonávod - podrobný průvodce online hlasováním



Článek plný odpovědí - jak si ověřit, že jsem delegát/ka, klíčové otázky a odpovědi k hlasování



Záznam živého vysílání k hlasování o změně Stanov - členové ústředních orgánů vysvětlují problematiku a
odpovídají na dotazy



Úvodní článek k tématu - proč Náčelnictvo hlasování vyhlásilo a k čemu změnu Stanov potřebujeme



Pro zájemce: zdrojové kódy webové aplikace zajišťující hlasování (opensource) - github.com/skaut/snemvolby

Pokud si nevíte s něčím kolem hlasování rady, neváhejte nás kontaktovat na podpora@skaut.cz
V době probíhajícího hlasování ještě delegátky a delegáti obdrží e-mail a také SMS s připomenutím probíhajícího
hlasování.
Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

Příloha č. 5 – Text e-mailu delegátům z 25. června
Změna Stanov - hlasuj právě nyní!
Vážená delegátko, vážený delegáte,
právě teď probíhá online hlasování o změně Stanov Junáka - českého skauta, ve kterém právě ty, jakožto delegát/ka
Valného sněmu 2020, můžeš rozhodnout.
Hlasuj na zmenastanov.skaut.cz
Na stránce se stačí přihlásit účtem jako do skautISu a jednoduše kliknutím hlasovat.
Hlasování probíhá od čtvrtka 25.6. 9:00 do pondělí 29.6.2020 23:00. Tvůj hlas je důležitý!
Hlasuj právě teď!
{vloženo video s návodem k hlasovacímu systému - https://youtu.be/qo504bRWRAY}
Chybí-li ti k rozhodnutí a hlasování nějaké informace, prozkoumej následující odkazy:
Informace a videonávod k hlasování
 Podrobný článek o tématice
 Záznam živého vysílání k tématu se zástupci ústředních orgánů
 V případě nejasností či potíží nás kontaktuj na registrace@skaut.cz
Pravidla a souhrn informací k hlasování o změně Stanov v červnu 2020 - přílohy

Junák – český skaut, z. s.

Se stiskem levice
Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

Příloha č. 6 – Text SMS delegátům z 25. června
Odesláno z mobilního čísla Kanceláře ústředí (776 720 220)
Ahoj, připomínáme právě probíhající hlasování o změně skautských Stanov. Hlasuj na https://zmenastanov.skaut.cz Více
info na webu a v e-mailu. Kancelář ústředí

Příloha č. 7 – Článek z 30. června
DELEGÁTKY A DELEGÁTI VALNÉHO SNĚMU SCHVÁLILI ZMĚNU STANOV. ÚČINNÁ BUDE OD
1. SRPNA 2020
V pondělí 29. června ve 23:00 bylo uzavřeno historicky první elektronické hlasování o změně Stanov. Delegátky
a delegáti Valného sněmu 2020 tak rozhodli o návrhu Náčelnictva na doplnění Stanov přechodným dodatkem. Ten řeší
případnou nemožnost uspořádat Sněm a možnost jeho náhrady distančními volbami ústředních orgánů. Návrh na změnu
Stanov byl schválen.
Výsledky hlasování
V termínu od čtvrtka 25. června 9.00 do pondělí 29. června 23.00 probíhalo historicky první elektronické hlasování
o změně Stanov. K hlasování bylo oprávněno 529 delegátek a delegátů Valného sněmu 2020. Více jak 80 % z nich
využilo svého práva a hlasování se zúčastnilo. Protože šlo o změnu Stanov, k přijetí bylo potřeba minimálně
3/5 (=60 %) hlasujících "pro návrh" ze všech delegátek a delegátů.
417 pro návrh (78.83 %),
10 proti návrhu, 102 se zdrželo (z toho 98 nehlasovalo)
Návrh na změnu Stanov byl přijat.
Co se ve Stanovách mění?
Na základě výsledku tohoto hlasování se Stanovy spolku Junák – český skaut, z. s. schválené XIV. Valným sněmem
Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 z důvodu krize vyvolané epidemií COVID-19 doplňují o tento přechodný dodatek:
Přechodný dodatek č. 1 Stanov spolku Junák – český skaut, z. s.
(I) Pokud se z důvodu epidemie nemoci COVID-19 a souvisejících zdravotních rizik nepodaří do 26. 9. 2020 uskutečnit
řádný Valný sněm, který by se měl v souladu se čl. 110 konat v roce 2020, pak:
a) Tento Valný sněm se ruší a nahrazuje postupem podle písm. b) až d).
b) Volby ústředních orgánů Junáka ve smyslu čl. 78 budou provedeny v písemné formě nebo s využitím prostředků
komunikace na dálku nejpozději do 31. 10. 2020. Volby proběhnou podle Mimořádného volebního řádu pro volby
ústředních orgánů Junáka v roce 2020, schváleného Náčelnictvem; přitom ustanovení Hlavy 8. Stanov se použijí
přiměřeně.
c) Lhůta podle čl. 110 pro konání příštího řádného Valného sněmu se bude počítat od vyhlášení výsledku voleb podle
písm. b).
d) Výkonná rada svolá mimořádný Valný sněm v nejbližším období, kdy bude možné zajistit jeho řádnou přípravu a
průběh. Tomuto mimořádnému Valnému sněmu budou mimo jiné předloženy návrhy usnesení předložené pro jednání
řádného Valného sněmu v roce 2020.
(II) Po dobu účinnosti tohoto dodatku Stanov a vyžadují-li to okolnosti mající povahu vyšší moci, může Náčelnictvo
schválit usnesení i jiným způsobem než uvádí čl. 119, a to způsobem dle čl. 54.
(III) Tento dodatek Stanov vstupuje v účinnost dnem 1. 8. 2020.
Organizace se tímto dodatkem bude řídit od jeho účinnosti, tedy od 1. srpna 2020. Reálný dopad bude mít pouze na věci
kolem Valného sněmu a jednání Náčelnictva, fungování běžných jednotek se tento dodatek nijak nedotkne. A tak
i nadále jednotky mohou snadno používat Stanovy, jak jsou zveřejněny ve Spisovně či ve Spolkovém rejstříku (ty jsou
i nadále platné a účinné). Výše uvedený schválený dodatek v adekvátní grafické úpravě následně samozřejmě
zveřejníme i ve Spisovně.
Pravidla a souhrn informací k hlasování o změně Stanov v červnu 2020 - přílohy

Junák – český skaut, z. s.
Co přijatá změna Stanov znamená?
Díky přijetí tohoto dodatku ke Stanovám jsme jako organizace připraveni na případný negativní vývoj epidemie nemoci
covid-19. Pokud by se v září nemohl konat Valný sněm s osobní účastí, bude možné uspořádat distanční volby do
ústředních orgánů a stejně tak Náčelnictvo bude moci jednat i vzdáleně. Nyní tedy ústřední orgány, kromě přípravy
standardního řádného Sněmu, budou pracovat i na "záložním řešení" (přijetí příslušných vnitřních předpisů, vytvoření
systému pro případné vzdálené volby atd.)
V této chvíli se i nadále počítá a usilovně pracujeme na přípravách standardního řádného XVI. valného sněmu, který je
naplánován na víkend 18. až 20. září 2020 v Jindřichově Hradci.
Děkujeme
všem delegátkám a delegátům VSJ 2020, kteří věnovali svůj čas a energii studiu problematiky změny Stanov a tohoto
elektronického hlasování se zúčastnili.
Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

Příloha č. 8 – Text e-mailu delegátům z 2. července
Změna Stanov byla schválena - výsledky hlasování
Vážená delegátko, vážený delegáte,
v pondělí 29. června ve 23:00 bylo uzavřeno historicky první elektronické hlasování o změně Stanov. Delegátky
a delegáti Valného sněmu 2020 tak rozhodli o návrhu Náčelnictva na doplnění Stanov přechodným dodatkem. Ten řeší
případnou nemožnost uspořádat Sněm a možnost jeho náhrady distančními volbami ústředních orgánů. Návrh na změnu
Stanov byl schválen.
Výsledky hlasování
V termínu od čtvrtka 25. června 9.00 do pondělí 29. června 23.00 probíhalo historicky první elektronické hlasování
o změně Stanov. K hlasování bylo oprávněno 529 delegátek a delegátů Valného sněmu 2020. Více jak 80 % z nich
využilo svého práva a hlasování se zúčastnilo. Protože šlo o změnu Stanov, k přijetí bylo potřeba minimálně
3/5 (=60 %) hlasujících "pro návrh" ze všech delegátek a delegátů.
417 pro návrh (78.83 %),
10 proti návrhu, 102 se zdrželo (z toho 98 nehlasovalo)
Návrh na změnu Stanov byl přijat.
Vyhlášení výsledku hlasování, včetně textu schváleného dodatku Stanov, najdete kromě článku na Křižovatce také
v oficiálním dokumentu ve Spisovně.
Ve Spisovně také naleznete podrobný souhrn skutečností, pravidel a zveřejňovaných informací ohledně proběhlého
elektronického hlasování o změně Stanov
Organizace se tímto dodatkem bude řídit od jeho účinnosti, tedy od 1. srpna 2020. Reálný dopad bude mít pouze na věci
kolem Valného sněmu a jednání Náčelnictva, fungování běžných jednotek se tento dodatek nijak nedotkne. A tak
i nadále jednotky mohou snadno používat Stanovy, jak jsou zveřejněny ve Spisovně či ve Spolkovém rejstříku (ty jsou
i nadále platné a účinné). Výše uvedený schválený dodatek v adekvátní grafické úpravě následně samozřejmě
zveřejníme i ve Spisovně.
Co přijatá změna Stanov znamená?
Díky přijetí tohoto dodatku ke Stanovám jsme jako organizace připraveni na případný negativní vývoj epidemie nemoci
covid-19. Pokud by se v září nemohl konat Valný sněm s osobní účastí, bude možné uspořádat distanční volby do
ústředních orgánů a stejně tak Náčelnictvo bude moci jednat i vzdáleně. Nyní tedy ústřední orgány, kromě přípravy
standardního řádného Sněmu, budou pracovat i na "záložním řešení" (přijetí příslušných vnitřních předpisů, vytvoření
systému pro případné vzdálené volby atd.)
V této chvíli se i nadále počítá a usilovně pracujeme na přípravách standardního řádného XVI. valného sněmu, který je
naplánován na víkend 18. až 20. září 2020 v Jindřichově Hradci.
Děkujeme
všem delegátkám a delegátům VSJ 2020, kteří věnovali svůj čas a energii studiu problematiky změny Stanov a tohoto
elektronického hlasování se zúčastnili.
Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci
Pravidla a souhrn informací k hlasování o změně Stanov v červnu 2020 - přílohy

