Junák – český skaut, z. s.

Směrnice pro volby ústředních orgánů v roce 2020
1.

Úvodní ustanovení

(1)

Směrnice upřesňuje pravidla pro volby do ústředních orgánů v roce 2020 konané distanční
formou (dále jen Volby).

(2)

Mezi související vnitřní předpisy patří zejména:
a) Stanovy,
b) Přechodný dodatek č. 1 Stanov (dále Dodatek Stanov),
c) Mimořádný volební řád pro volby ústředních orgánů v roce 2020 (dále MVŘJ) a
d) Řád Valného sněmu (dále ŘVSJ).

2.

Vyhlášení voleb

(3)

V návaznosti na zrušení XVI. Valného sněmu původně svolaného na 18. až 20. září 2020 (dále
jen Sněm) a v souladu s Dodatkem Stanov dnem účinnosti této směrnice vyhlašuje starosta
termín Voleb na období od čtvrtka 1. října 2020 12:00 do pondělí 5. října 2020 12:00.

(4)

Volby proběhnou online v rámci webové stránky na adrese https://volby.skaut.cz (dále také
Hlasovací systém). Za provoz a funkčnost Hlasovacího systému odpovídá Výkonná rada
(typicky přímo zpravodaj pro ICT a organizaci).

3.

Delegáti a volební právo

(5)

Aktivní volební právo ve Volbách mají delegáti Sněmu dle čl. (104) Stanov, kteří jsou řádně
evidováni v informačním systému skautIS (https://is.skaut.cz) nejpozději v den předcházející
začátku Voleb, tedy nejpozději ve středu 30. září 2020.

(6)

Delegát se pro účast ve Volbách musí v termínu dle čl. (3) přihlásit svým uživatelským účtem
používaným ve skautISu do Hlasovacího systému dle čl. (4).

4.

Průběh voleb

(7)

Volby se konají jako tajné. Hlasovací systém nijak neukládá informaci o tom, jak který delegát
hlasoval.

(8)

Volby se konají jednokolově a všechny volby dle čl. (16) MVŘJ proběhnou současně. Delegát
tak v Hlasovacím systému vyplňuje pouze jeden elektronický hlasovací lístek se jmény osob
kandidujících do všech volených ústředních orgánů.

(9)

Každý delegát, který se v době konání Voleb úspěšně přihlásí do Hlasovacího systému, se
považuje za účastnícího se Voleb (v souladu s čl. (23) MVŘJ) a to bez ohledu na to, zda
odevzdá či neodevzdá svůj elektronický hlasovací lístek.

(10)

V Hlasovacím systému se delegátovi zobrazí elektronický hlasovací lístek obsahující jména
všech kandidujících osob do jednotlivých volených ústředních orgánů. U osob (či dvojic
osob), kterým chce dát delegát svůj hlas (až do maximálního počtu volitelných kandidátů)
zaškrtne pro provedení volby políčko na začátku daného řádku. Řádnou volbu delegát dokončí
kliknutím a potvrzením pomocí tlačítka umístěným pod elektronickým hlasovacím lístkem.
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(11)

O odevzdání elektronického hlasovacího lístku je delegát informován zobrazeným textem
a nemůže již opakovaně hlasovat.

(12)

Výsledky voleb vyhlásí předseda Mimořádné volební komise nejpozději v den po uplynutí
termínu konání voleb, tedy nejpozději v úterý 6. října 2020. Výsledky budou zobrazeny
v Hlasovacím systému a zveřejněny pomocí obvyklých prostředků skautské interní
komunikace (např. na Skautské křižovatce, ve Spisovně).

(13)

Informace o způsobu počítání hlasů s ohledem na kandidaturu do jednotlivých ústředních
orgánů a další související je popsáno v kapitole 6 MVŘJ.

5.

Mimořádná volební komise

(14)

Mimořádná volební komise (dále Komise):
a) ověřuje platnost Voleb, zejména řádnost jejich svolání a počet účastnících se delegátů,
b) kontroluje náležitosti pilných návrhů na kandidáty podaných po vyhlášení Voleb
a rozhoduje o jejich případném nezařazení do Voleb a
c) ověřuje průběh Voleb a vyhlašuje jejich výsledek.

(15)

Komise má sedmnáct členů. Tři členy Komise jmenuje Náčelnictvo a po jednom každý
junácký kraj. Pokud je počet jmenovaných osob menší, zůstávají mandáty neobsazené a počet
členů Komise se tak sníží.

(16)

Junácké kraje oznámí do Kanceláře ústředí jméno, příjmení a kontakt na ustaveného člena
Komise zastupující daný kraj nejpozději do 15. září 2020.

(17)

Členství v Komisi je neslučitelné s kandidaturou ve Volbách.

(18)

Komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

(19)

Komise může jednat i formou audio/videokonference nebo jiným vhodným prostředkem
komunikace na dálku.

(20)

Komise má v Hlasovacím systému přístup do potřebného nastavení, zobrazení přehledu
kandidátů, informaci o počtech oprávněných delegátů, jejich účasti ve Volbách a po
proběhnutí voleb i k počtu hlasů získaných jednotlivými kandidáty, včetně možnosti zadat
definitivní pořadí v případě shodnosti hlasů. Komise může v Hlasovacím systému provést
ověření platnosti Voleb a vyhlášení výsledků Voleb.

(21)

Komisi poskytuje podporu Výkonná rada (typicky přímo zpravodaj pro ICT a organizaci).
Také zajistí seznámení Komise s Hlasovacím systémem a souvisejícími úkony.

6.

Kandidáti

(22)

Do Voleb budou zařazeni všichni kandidáti, jejichž kandidatura:
a) byla před vyhlášením Voleb předložena Sněmu v souladu s ŘVSJ, a to bez ohledu na to,
zda jde o kandidaturu v řádném termínu, nebo o kandidaturu pilnou, a
b) nebyla odmítnuta kandidátní komisí Sněmu pro nesplnění náležitostí stanovených ŘVSJ.

(23)

Dále budou zařazeni kandidáti, jejichž kandidatura bude podaná do 5 dnů od vyhlášení Voleb,
tedy nejpozději do 15. září 2020, prostřednictvím skautISu nebo doručením návrhu Komisi.

(24)

Další podrobnosti k požadavkům na kandidáty jsou uvedeny v kapitole 5 MVŘJ.
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7.

Námitky

(25)

Námitky proti průběhu nebo výsledku Voleb může podat delegát Sněmu do 3 dnů po vyhlášení
výsledků Voleb. Námitku lze podat písemně prostřednictvím Hlasovacího systému.

(26)

K přehledu podaných námitek obsahující jméno delegáta, datum a čas podání námitky a její
znění, má v Hlasovacím systému přístup Rozhodčí a smírčí rada. Té poskytuje podporu
a nutnou součinnost Výkonná rada (typicky přímo zpravodaj pro ICT a organizaci).

(27)

O námitkách rozhodne Rozhodčí a smírčí rada ve složení zvoleném XV. valným sněmem bez
zbytečného odkladu. Řízení o případných námitkách nemá odkladný účinek.

8.

Závěrečná a přechodná ustanovení

(28)

Směrnice byla vydána dne 8. 9. 2020 a nabývá účinnosti dne 10. 9. 2020.

Ing. Ondřej Peřina
zpravodaj pro ICT a organizaci
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