Junák – český skaut, z. s.

Vyhlášení výsledku hlasování o změně Stanov
Junáka – českého skauta
Termín hlasování a oprávnění delegáti

1.

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.
Elektronické hlasování o změně Stanov Junáka – českého skauta probíhalo v termínu
od čtvrtka 25. června 9.00 do pondělí 29. června 23.00.
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.
K hlasování bylo celkem oprávněno 529 delegátek a delegátů Valného sněmu 2020.

Výsledky hlasování

2.

Protože šlo o hlasování o změně Stanov, byla pro případné přijetí změny potřeba alespoň
třípětinová většina (min. 60 %) oprávněných delegátů.

Výsledek hlasování:
417 pro návrh (78.83 %), 10 proti návrhu, 102 se zdrželo (z toho 98 nehlasovalo).
Návrh na změnu Stanov byl přijat.
Výsledek hlasování byl zveřejněn dne 30. června 2020.

Přílohy


Text návrhu na změnu Stanov

Ing. Ondřej Peřina
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci
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Junák – český skaut, z. s.

Příloha – Text návrhu na změnu Stanov
Náčelnictvo ve smyslu čl. 112 Stanov vyhlašuje hlasování o návrhu na změnu Stanov
Junáka - českého skauta v dále uvedeném znění:
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.
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.
(I)

Text návrhu na změnu Stanov
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