POSTUP PŘI REGISTRACI A HLASOVÁNÍ:
1.

Na www.intergram.cz naleznete pole „vzdálené hlasování“, které Vás přesměruje
na web zastupovaných, k němuž se musíte svou identifikací přihlásit. Zde naleznete
sekci vzdáleného hlasování.

2.

Zde naleznete registrační formulář a odkaz na přihlášení. Podmínkou úspěšné
registrace je vyplnění formuláře ve všech jeho povinných polích, a to údaji, které
jsou shodné s aktuálními údaji uvedenými na vašem účtu na webu zastupovaných.

3.

Po vyplnění formuláře obdržíte e-mail s potvrzením o zařazení do registrace.

4.

Pokud náš administrátor vaši registraci schválí (na základě vámi vložených údajů
souhlasících s údaji uvedenými pro web zastupovaných), obdržíte e-mail s
přístupovými údaji – unikátním přihlašovacím kódem ke hlasování. Pokud bude
registrace zamítnuta, obdržíte tuto informaci také e-mailem s vyjádřením, z jakého
důvodu byla registrace zamítnuta. V tom případě nás můžete kontaktovat na e
mailu a telefonu uvedeném v této odpovědi za účelem sjednání nápravy.

5.

Po úspěšné registraci obdržíte email, jak se můžete přihlásit na web vzdáleného
hlasování včetně přístupových údajů.

6.

Po přihlášení do webu vzdáleného hlasování se vám zobrazí úvodní strana, kde
bude informace o termínu začátku hlasování.

7.

V období samotného hlasování zde naleznete seznam jednotlivých otázek, u
kterých je možnost tlačítkem hlasovat „Pro“, „Proti“, „Zdržel se“. Všemi otázkami je
možno listovat a prostřednictvím linků ke každé otázce určené k hlasování prohlížet
příslušné hlasované dokumenty.

8.

V momentě, kdy jste se všemi volbami otázek spokojeni, klikněte na tlačítko
„Uzavřít hlasování“, které Vás převede na přehled odhlasovaných otázek. V tuto
chvíli je Vaše hlasy ještě možno změnit kliknutím na samotnou otázku.

9.

V případě, že takto chcete hlasovat již závazně, kliknete pod seznamem na tlačítko
„Závazně uzavřít hlasování“. Tím dojde k odeslání hlasů do INTERGRAM a je tak
závazně odhlasováno.

10.

Po odhlasování při přihlášení do webu vzdáleného hlasování uvidíte seznam otázek
a vašich hlasů.

UPOZORNĚNÍ:
1.

2.
3.
4.

Registrací prostřednictvím webu vzdáleného hlasování ztrácíte právo hlasovat
na valném shromáždění, a to i pro otázky, ve kterých jste prostřednictvím webu
případně nehlasovali. Pro tento účel nemůžete zplnomocnit ani jinou osobu. S
podmínkami vzdáleného hlasování se můžete obeznámit v Jednacím a volebním
řádu Valného shromáždění INTERGRAM, zveřejněném na www.intergram.cz .
Nehlasováním o některé z otázek se snižuje kvorum pro sčítání hlasů.
Zdržením se hlasování o některé z otázek znamená de facto „proti přijetí“.
Web zastupovaných INTERGRAM a aplikace pro účast elektronickými
prostředky a vzdálený výkon hlasovacího práva na Valném shromáždění jsou
dvě různé, i když navzájem propojené aplikace.

