
Směrnice 2/2016 revize 1/2018 o elektronickém hlasování ORJ 724 

 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Směrnice o elektronickém hlasování Okresní rady Junáka Zlín (dále jen ORJ) upravuje pravidla 

pro elektronické hlasování členů ORJ podle článku 135 a 136 Organizačního řádu a systemizace 

Junáka. 

 

1.2. Konferencí členů ORJ se rozumí e-mailová konference orj.zlin@skaut.cz 

 

1.3. Konferencí hlasujích členů ORJ se rozumí e-mailová konference hlasovanizlin@skaut.cz 

 

2. Související předpisy 

 

2.1. Směrnice souvisí zejména s těmito předpisy: 

- Jednací řád Junáka 

- Organizační řád a systemizace Junáka 

 

3. Pravidla 

 

3.1. O elektronickém přijetí usnesení může předsedu nebo místopředsedu ORJ písemně požádat 

kterýkoliv člen ORJ. 

 

3.2. Návrh k elektronickému přijetí usnesení zasílá předseda případně místopředseda ORJ tím, že 

zašle do konference členů ORJ (orj.zlin@skaut.cz )  e-mail, který obsahuje: 

- výzvu k hlasování, 

- přesný text usnesení, o němž má být hlasováno, 

- lhůta pro zasílání hlasů, nejméně do 3 pracovních dnů, nejdéle však do 6 pracovních dnů. 

 

3.3. Členové hlasují o navrženém usnesení tím, že zašlou jako odpověď do konference členů ORJ 

(orj.zlin@skaut.cz ) e-mail, který obsahuje: 

- přesný text usnesení, 

- hlasování PRO, PROTI nebo ZDRŽUJI SE, 

- podpis.  

 

3.4.  

a) Jako alternativa k e-mailovému hlasování lze použít Google formulář. Odkaz na formulář bude 

rozeslán do e-mailové konference hlasujících (hlasovanizlin@skaut.cz). V konferenci hlasujích 

budou zavedeni pouze členové ORJ s hlasovacím právem. 

 b)  Formulář pro hlasování obsahuje: 

- přesný text usnesení, 

- jméno, příjmení, přezdívku, 

- hlasování PRO, PROTI nebo ZDRŽUJI SE. 

 

 

3.5. Nejdéle do 48 hodin po uplynutí lhůty pro zasílání hlasů vyhlásí navrhovatel písemně výsledek 

hlasování. Aby bylo usnesení přijato, je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech 

členů ORJ (viz Jednací řád Junáka). 

 

3.6. 

a)  Pokud bude k hlasování použit Google formulář, zašle navrhovatel spolu se zápisem o hlasování 

tabulku s hlasováním jednotlivých členů.  
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b) Hlasující může rozporovat svůj hlas nejpozději do 7 dnů  e-mailem do konference nebo přímo 

navrhovateli. Po uplynutí 7 dnů již nelze hlasování měnit. 

c) Dojde-li ke změně výsledku hlasování, je navrhovatel bez zbytečného odkladu povinen vyhotovit 

nový zápis o hlasování dle bodu 3.8. 

 

3.7. Nebude-li mít některý z členů ORJ dočasně přístup k e-mailu, oznamí toto neprodleně 

předsedovi nebo místopředsedovi ORJ . Ten jej vyzve k hlasování jiným obdobným prokazatelným 

způsobem. 

 

3.8. O Přijatém usnesení vyhotoví předseda ORJ zápis obsahující: 

- text přijatého usnesení, 

- datum schválení, 

- počty hlasů. 

 

4. Závěrečné ustanovení 

 

4.1. Směrnice byla schválena ORJ dne 16.1. 2016 a k tomuto datu také nabývá účinnosti. 

4.2. Revize směrnice byla scválena 18.1. 2018 a k tomuto datu také nabývá účinnosti. 

 

 


