Zásady
elektronického hlasování
Rady Českého radioklubu
1. Rada ČRK přijímá usnesení přednostně v osobním ústním jednání při zasedáních svolaných dle Stanov
ČRK a Organizačního řádu ČRK. Jestliže:
a) časová naléhavost vyžaduje přijetí usnesení mimo řádné zasedání,
b) řádné zasedání nebylo možno svolat,
c) svolané řádné zasedání nebylo schopno usnášení,
lze jednat a hlasovat s využitím elektronických prostředků.
2. Podávat návrhy a jednat o nich mohou ti, kdo jsou oprávněni se zúčastnit jednání Rady ČRK, včetně
těch, kdo jsou oprávněni k účasti s hlasem poradním, hlasovat mohou ti, kdo jsou oprávněni při jednání
Rady ČRK hlasovat (dále jen „oprávněné osoby“).
3. Řídícím jednání a hlasování je předseda ČRK nebo osoba pověřená jím z okruhu osob oprávněných
k účasti v jednání (dále jen „řídící jednání“).
4. Jednání a hlasování se uskuteční výměnou korespondence prostřednictvím neveřejného mailserveru
rady ČRK v síti internet, není-li řídícím jednání stanoven jiný (dále jen „server“). Všechna korespondence
musí být vyměněna s využitím serveru, k úkonům provedeným jinými prostředky se nepřihlíží. To se
netýká vyrozumění o připravovaném nebo probíhající jednání a hlasování. Oprávněné osoby bez přístupu
k síti internet mohou uplatnit své diskusní příspěvky a hlasy prostřednictvím jiných oprávněných osob,
o čemž v předstihu vyrozumí řídícího jednání.
5. Jednat a hlasovat lze o návrzích, jejichž předmět spadá do rozsahu oprávnění rady a výkonného
výboru podle Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK. Z elektronického hlasování jsou vyloučeny návrhy
o:
a) volbě místopředsedy ČRK a o jmenování tajemníka ČRK,
b) navázání pracovně právních vztahů ČRK,
c)
i.
změně rozpočtu ČRK, nebo
ii.
přijetí závazků, nebo
iii.
pořízení nebo zcizení hmotného či nehmotného majetku,
v hodnotě nad 750.000,- Kč. Při hlasování o návrzích uvedených pod i. – iii. v hodnotě nad 300.000,- Kč
a do 750.000,- Kč je k přijetí návrhu zapotřebí kladného hlasu nejméně dvou třetin všech členů Rady
ČRK.
6. Jedná a hlasuje se na základě návrhu podaného prostřednictvím serveru řídícímu jednání osobou
oprávněnou dle odst. 2 těchto zásad.
7. Návrh musí obsahovat:
a) předmět návrhu jednoznačně formulovaný tak, aby o něm bylo možno hlasovat:
i. slovy „ANO“/„NE“, nebo
ii. výběrem z číselně označených variant,
b) jméno nebo volací značku navrhovatele.
8. Řídící jednání o návrhu zahájí nejpozději prvý pracovní den následující po dnu podání návrhu
odesláním zprávy se záhlavím „Hlasovani rady“, v níž návrh předloží doslovně ve znění, v němž byl
podán. Je oprávněn návrh doplnit jen upozorněním na jeho případný nesoulad s právním řádem,
s vlastními předpisy ČRK, s jinými usneseními rady nebo výkonného výboru, případně na jiné závažné
problémy, které přijetím návrhu mohou vzniknout.

9. Jeden pracovní den následující po dnu, kdy byl návrh vyhlášen řídícím jednání, probíhá diskuse
k návrhu, v níž mohou účastníci jednání podávat k návrhu připomínky. Podávání protinávrhů je po dobu,
kdy se o návrhu jedná nebo hlasuje, nepřípustné a nepřihlíží se k nim.
10. První den následující po diskusi má navrhovatel právo návrh zrušit nebo změnit při zachování zásad
dle odst. 7. Zrušením návrhu jednání o něm bez dalšího končí.
11. Řídící jednání vyhlásí druhý den následující po diskusi hlasování, které probíhá po dva následující
dny. Hlasuje se o návrhu ve znění, které bylo navrženo dle odst. 6, případně které navrhovatel změnil
dle odst. 8. Účastníci hlasují slovy „ANO“ nebo „NE“, nebo uvedením čísla navržené varianty (včetně
„žádná z variant“), nebo výrokem „zdržuji se“. Hlasy těch, kdo se hlasování nezúčastnili, se považují
za výrok „zdržuji se“. K dalším komentářům a návrhům se při hlasování nepřihlíží.
12. První den po hlasování vyhlásí řídící jednání výsledky hlasování. Při určení, je-li návrh přijat, se
postupuje podle zásad pro hlasování Rady ČRK podle Stanov ČRK a Organizačního řádu ČRK.
13. V zápisu nejbližšího následujícího jednání Rady nebo Výkonného výboru ČRK bude uvedena
informace o uskutečněném elektronickém hlasování s uvedením textu návrhu, o němž se hlasovalo, a
s uvedením výsledků hlasování.
14. Jsou-li lhůty uvedeny v počtech dnů, rozumí se jimi dny pracovní.
15. Při nebezpečí z prodlení, kdy by ČRK hrozily závažné škody nebo ztráty, může řídící jednání vyhlásit
elektronické hlasování ve zkrácené lhůtě, které proběhne výše uvedeným postupem s vypuštěním
diskuse, tedy:
a) podáním návrhu dle odst. 7,
b) vyhlášením návrhu dle odst. 8 se současným vyhlášením hlasování a hlasováním dle odst. 11,
c) vyhlášením výsledků hlasování dle odst. 12,
d) zveřejněním hlasování dle odst. 13.
16. Ve vnitroorganizačním předpisu ČRK „Vnitřní předpis účetní jednotky“, který schválila Rada ČRK dne
28. srpna 2003, se v prvním odstavci oddílu „1. Finanční hospodaření“ vypouští text: „Při nebezpečí z
prodlení, kdy by ČRK hrozily závažné škody nebo ztráty, může být v době mezi zasedáními rady ČRK její
souhlas s výdajem nahrazen souhlasem většiny členů výkonného výboru ČRK, o souhlas musí být
požádáni všichni členové VV. O výdaji bude rada informována při nejbližším zasedání.“ Text se nahrazuje
větou: „Rada ČRK může rozhodnout i elektronickým hlasováním“.
17. Tyto zásady byly schváleny Radou Českého radioklubu v Holicích dne 24. srpna 2006 a nabyly
účinnosti dne 1. září 2006. Následně byly upraveny Radou Českého radioklubu v Praze dne 11. března
2014 s okamžitou účinností.
ing. Jiří Š a n d a
předseda Českého radioklubu

