Vyhlášení voleb do hlavního výboru ČSM
Announcement of Elections to the Main Committee of the CSM
_______________________________________________________
Vážené členky a vážení členové ČSM,
hlavní výbor České společnosti pro mechaniku (dále jen Společnosti) dovršil čtyřleté volební období
své činnosti a podle Stanov Společnosti vyhlašuje předsednictvo ČSM volby do hlavního výboru
Společnosti, které proběhnou během roku 2022. Informace o Volebním řádu a informace o způsobu
provedení voleb jsou k dispozici jak v tomto čísle Bulletinu, tak i na našich stránkách
www.csm.cz/dokumenty/ . Zároveň se omlouváme všem členkám a členům za jisté zpoždění, se
kterým tento proces zahajujeme. Bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi v souvislosti s epidemií
C-19.
Volby proběhnou ve dvou etapách, a to elektronicky. Postup bude stejný jako při minulých volbách.
V první etapě budete mít možnost podle svého uvážení doplnit Předběžnou kandidátku na volby do
hlavního výboru ČSM, která je uvedena níže. Tato verze kandidátky je publikována také na našich
webových stránkách. Vaše doplňující návrhy adresujte sekretariátu Společnosti (csm@it.cas.cz) do
30.4.2022. Doplněná a definitivní kandidátka bude po tomto datu zveřejněna na webu Společnosti
www.csm.cz/dokumenty/.
V etapě druhé proběhne samotná volba na základě doplněné kandidátky. Přesný harmonogram a
detailní informace, jak volbu provést, budou oznámeny později hromadnou e-mailovou zprávou.
Volby se provádí elektronicky, a to vyplněním formuláře na stránkách Společnosti www.csm.cz .
Volič může zvolit maximálně 18 jmen z kandidátní listiny. Anonymita voličů je softwarově zajištěna
(viz Článek 4 Volebního řádu). Vyhodnocení voleb proběhne v souladu s Volebním řádem (viz Článek
5). Výsledky budou zveřejněny na stránkách Společnosti a v dalším čísle Bulletinu ČSM.
Připomínáme, že k tomu, abyste mohli volit elektronicky, je třeba, abyste byli přihlášeni do
intranetové databáze Společnosti. Většina členů je již přihlášena přinejmenším od minulých voleb.
Prosím však kolegyně a kolegy, kteří tak dosud neučinili, aby se do této databáze přihlásili. K tomu je
potřeba (i) uživatelské jméno a (ii) osobní heslo. Uživatelské jméno je jednoduché, neboť se rovná
Vaší e-mailové adrese. Pro získání osobního hesla se, prosím, spojte se sekretariátem Společnosti.
Tyto dva údaje Vám umožní se do databáze přihlásit a následně pak volit.
Vyzývám Vás, abyste se zamysleli nad navrhovanými kandidáty do nového hlavního výboru
Společnosti a svou uvážlivou volbou přispěli k úspěšnému a efektivnímu chodu Společnosti v dalším
období.
Přejeme Vám šťastnou volbu.
Jiří Náprstek
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Volební řád České společnosti pro mechaniku, z. s.
Článek 1. Všeobecná ustanovení
• Volební řád České společnosti pro mechaniku, z. s. (dále jen ČSM nebo Společnost), předepisuje
způsob volby předsednictva, členů hlavního výboru a revizní komise. Předsedové poboček a
odborných skupin nejsou voleni – jsou ustanoveni na základě interní volby v rámci jednotlivých
poboček a odborných skupin.
• Právo navrhovat kandidáty a volit má každý člen Společnosti.
• Právo být volen za člena předsednictva má každý člen Společnosti, jehož členství trvá alespoň
jeden rok.
• Právo být ustanoven za předsedu poboček a odborných skupin má každý člen Společnosti, jehož
členství trvá alespoň jeden rok.
Článek 2. Vypsání voleb
• Volby vyhlašuje hlavní výbor Společnosti v souladu se stanovami.
• Vyhlášení volby je s předstihem publikováno v Bulletinu Společnosti a na webových stránkách
www.csm.cz.
Článek 3. Příprava voleb
• Volbu připravuje hlavní výbor Společnosti.
• Hlavní výbor Společnosti připravuje návrh kandidátní listiny, stanovuje způsob volby, termín
voleb a datum jejich provedení.
• Příprava kandidátní listiny probíhá ve dvou etapách. V první etapě je navrženo v abecedním
pořadí 30 až 40 jmen potencionálních členů předsednictva, členů hlavního výboru a revizní
komise. Navržená kandidátní listina je publikována na adrese www.csm.cz společně s výzvou
členům Společnosti o možnosti doplnění kandidátní listiny o vlastní návrhy dalších kandidátů

(doložené jeho souhlasem s kandidaturou). Návrhy doplnění kandidátní listiny je třeba doručit
sekretariátu ČSM zpravidla do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výzvy na www stránkách
ČSM. Po uplynutí této lhůty nastává druhá etapa, ve které je aktualizovaná kandidátní listina
zveřejněna na www stránkách ČSM a vyhlášen termín voleb.
Článek 4. Provedení voleb
• Volba je přímá a tajná. Provádí se elektronicky, a to vyplněním formuláře na stránkách
Společnosti www.csm.cz. Volič může zvolit maximálně 18 jmen z kandidátní listiny. Anonymita
voličů je softwarově zajištěna.
Článek 5. Vyhodnocení voleb
• Vyhodnocení voleb provádí volební komise (dále jen komise) ustanovená stávajícím
předsednictvem.
• Komise sečte počet došlých volebních „listin“ a vyhodnotí počet odevzdaných hlasů pro
jednotlivé kandidáty.
• Komise sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. Ti, kteří získali nejvyšší počet
hlasů, se stávají novými členy předsednictva, členy hlavního výboru a revizní komise.
• Při rovnosti hlasů je pořadí zvolených kandidátů určeno na základě pořadí v kandidátní listině.
• Po ukončení voleb předseda volební komise svolá schůzi stávajícího předsednictva a revizní
komise a nově zvolených členů a ohlásí tam výsledky voleb.
• Na této schůzi proběhne tajná volba předsedy Společnosti.
• Nově zvolený předseda zorganizuje volbu funkcionářů předsednictva a členů revizní komise.
Článek 6. Závěrečná ustanovení
• Volební řád platí do doby schválení nového volebního řádu.
• Volební řád schvaluje hlavní výbor Společnosti.
• Volební řád je závazný pro všechny orgány Společnosti.
• V případě potřeby doplnění předsednictva a revizní komise mezi volbami je hlavní výbor
oprávněn kooptovat nové členy.
Tento volební řád byl schválen na schůzi hlavního výboru České společnosti pro mechaniku dne 29.
června 2017 a je součástí Stanov platných od 28. prosince 2015. Volební řád i Stanovy jsou na
webových stránkách ČSM.
Pro úplnost uvádíme informaci o struktuře České společnosti pro mechaniku:
Hlavní výbor sestává z volených a jmenovaných orgánů
volené orgány
předsednictvo,
členové hlavního výboru,
jmenované orgány
předsedové poboček a odborných skupin,
zástupci kolektivních členů.
Revizní komise
Hlavnímu výboru přísluší volit předsednictvo a členy revizní komise.
Předsednictvo sestává z předsedy, místopředsedů, vědeckého tajemníka a hospodáře.
Počet členů hlavního výboru se stanovuje podle potřeby.
Revizní komise sestává ze tří členů, kteří nejsou členy hlavního výboru. Mají však právo se zúčastnit
zasedání hlavního výboru.

