Junák – český skaut,
Moravskoslezský kraj, z. s.

Vyhláška č. 1/2016 o elektronickém hlasování KRJ
1. Úvodní ustanovení
(1) Vyhláška o elektronickém hlasování Krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje (dále jen
„vyhláška“) upravuje

pravidla pro

elektronické hlasování

členů

Krajské

rady Junáka

Moravskoslezského kraje (dále jen „KRJ“) podle článku 149 Organizačního řádu Junáka.
(2) Konferencí členů KRJ se rozumí e-mailová konference rada@skautmsk.cz.

2. Související předpisy
Vyhláška souvisí zejména s těmito předpisy:
-

Organizační řád Junáka.

3. Pravidla pro elektronické hlasování mimo zasedání KRJ
(1) O elektronické přijetí usnesení může předsedu nebo místopředsedu KRJ požádat kterýkoliv člen
KRJ.
(2) Návrh k elektronickému přijetí usnesení zasílá předseda KRJ, případně místopředseda KRJ tím, že
zašle do konference členů KRJ e-mail, který obsahuje:
a) výzvu k hlasování,
b) přesný text usnesení, o němž má být hlasováno,
c) lhůta pro zasílání hlasů, nejméně do 2 kalendářních dní po vyhlášení hlasování, nejdéle však
do 5 kalendářních dní.
(3) Členové hlasují o navrženém usnesení tím, že zašlou do konference členů KRJ e-mail, který
obsahuje:
a) přesný text usnesení,
b) hlasování PRO, PROTI nebo ZDRŽUJI SE,
c) podpis, tedy jméno a příjmení.
(4) Nejpozději do 2 kalendářních dní po uplynutí lhůty pro zasílání hlasů vyhlásí navrhovatel (předseda
nebo místopředseda KRJ) výsledek hlasování. Usnesení je přijato, pokud s ním vyslovila souhlas
nadpoloviční většina všech členů KRJ.
(5) Nemá-li některý z členů KRJ dočasně přístup k e-mailu, oznámí to neprodleně předsedovi nebo
místopředsedovi KRJ. Ten jej vyzve k hlasování jiným obdobným prokazatelným způsobem.
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(6) Přijaté usnesení se stává součástí zápisu z nejbližšího jednání KRJ s uvedením těchto informací:
a) text přijatého usnesení,
b) způsob přijetí usnesení,
c) datum schválení,
d) počty hlasů.

4. Pravidla pro elektronické hlasování členů nepřítomných na zasedání KRJ
(1) Člen KRJ nepřítomný na zasedání KRJ může na základě výzvy předsedajícího zasedání KRJ uplatnit
svůj hlas prostředky komunikace na dálku (např. prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy, služby
Skype apod.) nejpozději do skončení zasedání KRJ.
(2) Způsob hlasování nepřítomných členů KRJ uvedený v tomto článku lze použít i v případě, není-li
KRJ na zasedání schopna usnášení. Pro účely schopnosti usnášet se a přijímat usnesení se člen KRJ
hlasující prostředky komunikace na dálku pokládá za přítomného na zasedání KRJ.
(3) Usnesení je přijato, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných (hlasujících)
členů KRJ.
(4) V zápise ze zasedání KRJ se u počtu hlasů u daného usnesení uvede, kteří členové hlasovali
způsobem uvedeným v tomto článku.

5. Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška byla schválena na zasedání KRJ dne 16. 2. 2016 a nabývá účinnosti dnem schválení.
(2) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška 2008/02 o elektronickém hlasování KRJ.

Mgr. Václav Dobrozemský v. r.
Předseda KRJ Moravskoslezského kraje

Vyhláška 1/2016 o elektronickém hlasování KRJ

Strana 2 ze 2 stran

