
Hlasovací řád SČOO 
 
Preambula 
V aktuálně platných stanovách SČOO – článek 7, bod 8 – je možnost zavést korespondenční  
hlasování. Je potřeba mít k tomu Hlasovací řád, který musí být schválen Valnou hromadou SČOO. 
 
Technické podmínky 
1/ Představenstvo zřídilo mailovou adresu určenou pouze pro účely elektronického hlasování 
hlasovani@scoo.cz. 
2/ Představenstvo zřídilo a vede Seznam elektronické pošty, kde je u každého člena uvedena jeho 
příjmení, jméno, členské číslo, číslo mobilního telefonu – jediný nepovinný údaj - mailová adresa, 
nebo informace, že mailovou adresu neuvedl(a). Tento seznam bude aktualizován na základě změn 
v členské základně. 
 
Vyhlášení korespondenčního hlasování 
Představenstvo vyhlašuje korespondenční hlasování uveřejněním výzvy na stránkách SČOO a 
paralelně rozesláním mailu z adresy hlasovani@scoo.cz podle Seznamu elektronické pošty. 
Informace o výzvě může být uvedena i ve zprávách Společenstva. 
Další možností vyhlášení hlasování je, že pokud navrhne vyhlášení alespoň 1/4 všech členů spolku, 
je představenstvo povinno vyhlásit elektronické hlasování, a to nejpozději do 30 dní od doručení 
návrhu. Součástí výzvy bude určení dvou skrutátorů, kteří po skončení hlasování vypracují Protokol 
o elektronickém hlasování. 
 
Jak probíhá hlasování 
Po dobu 21 dní od zveřejnění výzvy na stránkách SČOO členové účastnící se elektronického 
hlasování vyjadřují svou vůli prostřednictvím mailu odeslaného z adresy uvedené v Seznamu 
elektronické pošty.  
 
Podmínky pro platnost hlasu: 
a/ V případě, že člen pošle více než jeden mail, za platný se bude považovat poslední mail, který 
došel v řádném termínu. Všechny předchozí a následující mailu budou považovány za neplatné. 
b/ Pokud pro hlasování použijete jiný mail, než je uvedený v Seznamu elektronické pošty, bude hlas 
neplatný.  
c/ Mail, který nebude odeslán na adresu hlasovani@scoo.cz, bude neplatný. 
d/ Součástí mailu musí být jednoznačná odpověď na výzvu, datum hlasování, jméno a příjmení 
člena, členské číslo, jinak bude neplatný. 
e/ Členové, kteří neuvedli svůj mail do Seznamu elektronické pošty, můžou sdělit výsledek své 
volby v písemné podobě, která obsahuje odpověď na výzvu, datum hlasování, jméno a příjmení 
člena, podpis člena. Ten můžou poslat poštou, předat osobně někomu z členů představenstva nebo 
revizní komise, odevzdat na sekretariátu. Rozhodným dnem je datum doručení nikoliv odeslání. 
 
Co se stane po odeslání mailu na hlasovani@scoo.cz 
1/ přijde automatická odpověď z adresy hlasovani@scoo.cz na mail, z kterého bylo hlasováno, že 
byl hlas přijat. 
2/ pokud je v Seznamu elektronické pošty zadané telefonní číslo, přijde na toto telefonní číslo SMS, 
kde bude uvedena informace, že hlas byl přijat 
 
Zveřejnění výsledku hlasování 
Po uplynutí termínu pro hlasování, bude vypracován do 14 dnů Písemný protokol o elektronickém 
hlasování. Součástí Písemného protokolu bude seznam členských čísel, kde u každého 
členského čísla bude uveden stav hlasování – hlasoval pro, hlasoval proti, zdržel se, hlas byl 
neplatný. Ten bude ve stejném termínu zveřejněn na stránkách SČOO – v sekci dostupné pouze 



členům SČOO. 
 
Bude obsahovat tyto informace: 
Otázku – otázky, o kterých se hlasovalo;  
Termín vyhlášení ;  
Termín ukončení hlasování;  
Informaci, zda bylo hlasování usnášeníschopné ;  
Počet hlasujících;  
Výsledek hlasování;  
Podpis obou skrutátorů 
 
 
 
Vypracoval pro SČOO 
Karel Žolnierčík, člen představenstva 
 
Kontakt: 
602 96 9 395 
karel_z@volny.cz 
 
 


