
Příloha 4: Zpráva hlasovací komise s výsledky hlasování 

Všechny návrhy e-mailové členské schůze byly hlasy členů spolku HALAS přijaty. 

Hlasovalo 40 z 56 členů spolku. Jeden člen využil možnosti se nechat při hlasování 

zastoupit předáním plné moci. 

Tabulka s výsledky hlasování 

  BOD 1 BOD 2 BOD 3 BOD 4 BOD 5 

PLATNÝCH HLASŮ 40 100% 40 100% 40 100% 39 100% 39 100% 

PRO 40 100% 39 98% 40 100% 36 92% 20 51% 

PROTI 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 9 23% 

ZDRŽUJI SE 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 10 26% 

Hlasovací komise řešila podrobně a rozvážně 2 hlasování, v kterých neměla srdce 

hlasy neuznat, i když by ve striktním výkladu mohly být hlasy uznány jako neplatné (= 

nezahrnuty do výsledků). Obě hlasování neměla vliv na schválení či neschválení 

jednotlivých návrhů, jinak řečeno všechny návrhy by byly přijaty v případě započítání 
nebo nezapočítání těchto 2 hlasování. 

Konkrétně se jednalo v prvním případě o zaslání hlasů ke všem 5 bodům schůze po 

časové limitu, a to o 1 a půl hodiny později. V druhém případě nebyla u jednoho 

hlasu k návrhu 5) uvedena odpověď JSEM PRO nebo JSEM PROTI nebo ZDRŽUJI 
SE, ale nabídnuty 2 alternativy, z nichž následně vyplývá hlas JSEM PROTI. 

K hlasování byly připojeny komentáře členů, ale spíše v menší míře. K návrhu 5) 

několik hlasujících, kteří uvedli ZDRŽUJI SE, přidalo poznámku o nedostatku 

zveřejněných informací. Další poznámka k bodu 5) byla, zda je hlasování k dané věci 
danou formou ze své podstaty vhodné, s přihlédnutím k tomu, že diskuze o daném 

bodu není vedena věcně. 

K bodu 4) byla přidána otázka, kolik budou činit členské poplatky pro rok 2021? A 

k tomu přidán komentář, že člen osobně považuje za správné uhradit poplatky za rok 
2020 a za rok 2021 též, jelikož z podstaty samotného fungování spolku vznikají 

v každém roce spolku náklady. Další komentář k členským poplatkům byl, že být 

členem přeci nemusí znamenat mít výhody (které v roce 2020 nešlo využít), ale 

členství může být dáno myšlenkou „chci být členem“. Pokud si obecně někdo členský 

poplatek nemůže dovolit, měla by tu být možnost žádosti o jejich odpuštění. 

K bodu 2) je tu žádost o více informací ke kolonce finanční zprávy - ostatní výdaje. 

Z čehož se může nabízet myšlenka přepracování zprávy. 

sepsali Jiří Hrdina, Pavel Kadlečík, Martina Macháčková 

 


