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Vyhláška 2014/02 o elektronickém hlasování 

1. Úvodní ustanovení 

(1) Vyhláška o elektronickém hlasování upravuje pravidla pro elektronické hlasování členů krajské 

rady Pražského kraje A. B. Svojsíka ve smyslu článku 135 Organizačního řádu a systemizace 
Junáka. 

(2) Konferencí členů krajské rady je myšlena e-mailová konference s adresou 

rada@praha.skauting.cz. 

2. Související předpisy 

(3) Vyhláška souvisí zejména s těmito předpisy: 

a. Organizační řád a systemizace Junáka 
b. Vyhláška k organizaci krajské rady 

3. Pravidla 

(4) Návrh k elektronickému přijetí usnesení může zaslat předseda krajské rady, případně 

místopředseda, tím, že zašle do konference členů krajské rady e-mail, který obsahuje: 

a. výzvu k hlasování 
b. přesný text usnesení, o kterém se má hlasovat 

c. lhůtu pro zasílání hlasů, nejméně do 48 hodin po vyhlášení hlasování 
d. ve variantě hlasování podle článku 5b odkaz na hlasovací formulář 

(5) Členové krajské rady mohou o navrženém usnesení hlasovat vždy právě jedním z těchto 

způsobů (a,b). Způsob pro každé hlasování určuje ten, kdo hlasování vyhlašuje.  

a. tím, že zašlou do konference členů PRJ e-mail, který obsahuje: 

i. přesný text usnesení 
ii. vyjádření svého hlasu textem PRO či PROTI či ZDRŽUJI SE 

iii. podpis, tedy jméno a příjmení 

b. vyplní online formulář, ve kterém:  

i. uvedou své jméno a příjmení, 

ii. zaškrtnou jednu z nabízených voleb PRO či PROTI či ZDRŽUJI SE 
 

(6) Vyhlašovatel je zároveň odpovědný za přiměřenou ochranu před zneužitím hlasovacího 
systému. V případě domněnky zneužití vyhlašovatel elektronické hlasování zruší. Stejně tak 

hlasování zruší vždy, když do dvou dnů po vyhlášení výsledku hlasování někdo z hlasujících 

hlasování zpochybní.  

(7) Po uplynutí lhůty pro zasílání hlasů vyhlásí navrhovatel výsledek hlasování. Aby bylo usnesení 

přijato, je třeba, aby “pro“ hlasovala většina všech členů krajské rady. 

(8) Přijaté usnesení se stává součástí zápisu z nejbližšího jednání krajské rady v části 

„Elektronická usnesení“ s uvedením těchto informací: 

a. text přijatého usnesení 

b. datum schválení 

c. počty hlasů 

4. Závěrečná ustanovení 

(9) Vyhláška byla schválena krajskou radou dne 3. 3. 2014 a k tomuto datu také nabývá 

účinnosti. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška o elektronickém hlasování ze 
dne 5. 2. 2007. 

 

Předsedkyně krajské rady Bc. Hana Bejčková, v. r. 


