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Účel
Postupem hlasování per rollam se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů.
Hlasování per rollam mimo jednání členské schůze je využíváno pro situace, kdy je potřeba nějakou
záležitost neodkladně projednat a aktuálně není reálné, že by se uskutečnilo řádné jednání členské
schůze.
Dále je možné využít hlasování per rollam, pokud se na řádné členské schůzi nestihne dořešit plánovaný
program nebo přijmout potřebná usnesení a je nutné dokončit projednání otevřeného bodu.
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Rozhodnutí ČS lze přijímat i mimo jednání členskou schůzi hlasováním per rollam (elektronicky nebo
korespondenčně). Toto neplatí pro volby a odvolávání členů orgánů spolku a pro rozhodnutí o zániku a likvidaci
spolku.
Aktivní člen se považuje za přítomného, pokud platně hlasoval PRO nebo PROTI.
Při hlasování per rollam platí pravidla pro usnášení schopnost a platnost usnesení členské schůze. Při hlasování
per rollam se nepoužije zastupování na základě plné moci.
K hlasování lze předložit pouze takový návrh usnesení, o němž lze jednoznačně hlasovat pouze ve variantách
„PRO“ nebo „PROTI“. Hlasování per rollam nelze použít pro provádění anket a podobných průzkumů.
Návrh usnesení k hlasování je oprávněna učinit VR nebo revizní komise, které v návrhu současně stanoví
počátek hlasování a konec hlasování. Doba mezi počátkem a koncem hlasování musí činit nejméně 5 pracovních
dnů.
Návrh usnesení je všem aktivním členům k hlasování předložen prostřednictvím e-mailové zprávy tak, aby byl email odeslán nejpozději 5 pracovních dnů před koncem hlasování.
E-mailová zpráva obsahující návrh usnesení k hlasování musí být označena v předmětu zprávy „HLASOVÁNÍ PER
ROLLAM“. Odesílatel je povinen při komunikaci e-mailem požadovat „potvrzení o přečtení“ e-mailové zprávy.
Aktivní člen je oprávněn svou vůli v hlasování („hlas“) projevit e-mailovou zprávou, a to zasláním takové emailové zprávy, ze které bude jednoznačně zřejmá jeho vůle hlasovat „PRO“ či „PROTI“. Pokud v době
stanovené pro hlasování nebude obdržena od některého aktivního člena žádná e-mailová zpráva, platí, že se
tento člen hlasování nezúčastnil. V případě doručení více hlasů od hlasujícího je za platný považován poslední
platný doručený hlas hlasujícího. Hlasování může proběhnout rovněž prostřednictvím listiny s podpisy, na které
bude vyjádřena vůle v hlasování jednotlivých aktivních členů. Výjimečně je možné oba způsoby hlasování
zkombinovat (část aktivních členů využije hlasování prostřednictvím e-mailové zprávy a část prostřednictvím
listiny s podpisy).
E-mailové zprávy (podpisy na listině) shromažďuje pověřený člen VR, koordinátor WIL nebo jiná osoba pověřená
ze strany VR.
Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovalo více než 50% přítomných aktivních členů.
Pověřený člen VR, koordinátor WIL nebo jiná osoba pověřená ze strany VR sestaví protokol o hlasování, který
bude obsahovat Informaci o:
a. Datu schválení hlasováním per rollam
b. Orgánu WIL vyhlašujícím hlasování
c. Datu rozeslání návrhu usnesení
d. Lhůtě určené pro hlasování
e. Text navrženého usnesení
f. Počet odevzdaných hlasů (e-mailový zpráv/ podpisů na listině)
g. Počet aktivních členů hlasujících „PRO“ a „PROTI“ návrhu vyjádřený procenty
h. Výsledek hlasování
Orgán WIL, který vyvolal hlasování, je povinen oznámit jeho výsledek všem aktivním členům nejpozději do 5
pracovních dní po skončení hlasování per rollam.
Výsledky hlasování per rollam se písemně zaznamenají do zápisu nejbližší ČS. Podkladem pro zachycení v zápisu
z ČS bude protokol o hlasování per rollam (viz bod 11. tohoto odstavce).
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