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Předmět úpravy a způsob vyhlášení voleb 
 
 

Tato pravidla upravují způsob realizace voleb do hlavního výboru České společnosti 
antropologické (dále jen ČSA) na období 2015 – 2018. Volby vyhlašuje předseda společnosti 
oznámením, které je vyvěšeno na webových stránkách ČSA (www.antrhopology.cz) a každý člen jej 
obdrží elektronickou poštu na adresu, kterou dal k disposici.  
 

Oprávněný volič a způsob ověření 
 

Oprávněným voličem je člen ČSA. Ověření oprávněného voliče je prováděno na základě 
osobního registračního čísla voliče, které je totožné s variabilním symbolem pro platbu členských 
příspěvků, a je případně na požádání k disposici na kontaktní adrese HV ČSA. Registrační číslo voliče 
slouží pouze pro zajištění výkonu volebního práva oprávněných voličů z řad členů ČSA. Volební 
komise pro účely ověření získá pouze databázi platných registračních čísel voliče a nikoli jmenný 
volební seznam.  
 

Volební komise 
 

Tříčlennou volební komisi (doplněnou o dva náhradníky) schvaluje na návrh poboček hlavní 
výbor ČSA a to nejpozději do dne předcházejícího dni vyhlášení voleb. Proti složení volební komise je 
možno podat odůvodněnou námitku nejpozději do 3 dnů ode dne vyhlášení voleb. Členem volební 
komise může být člen ČSA, jehož jméno není uvedeno na kandidátní listině.  
 

Způsob hlasování 
 
Hlasování se provádí v elektronické aplikaci na http://goo.gl/forms/m1U69NUxwO, která je 

přístupná pouze oprávněným voličům. Přístupové údaje budou rozeslány společně s vyhlášením 

voleb a budou rovněž k disposici na oznámené kontaktní adrese. Členové volební komise nejpozději v 

den předcházející dni zahájení voleb obdrží přihlašovací údaje do aplikace pro sběr hlasovacích lístků. 

Každý oprávněný volič smí odeslat hlasovací lístek pouze jednou. V případě, že volič odešle hlasovací 

lístek více než jednou, je jeho hlasování považováno za neplatné. Pouze v případě, že jsou všechny 

vícenásobně odeslané hlasovací lístky pod jedním registračním číslem voliče naprosto shodné, je 

jedenkrát hlasování tohoto voliče započteno. Tato skutečnost je pak uvedena v zápise volební 

komise. Ve zcela ojedinělých a odůvodněných případech je povoleno zaslat hlasovací lístek jinou 

formou (e-mail, pošta). V tomto případě volič zodpovídá za včasné doručení hlasovacího lístku 

(nejpozději v poslední volební den)na adresu volební komise.  



Řešení rozporů a nesrovnalostí 
 

Veškeré řešení zjištěných rozporů, nesrovnalostí a situací výše neuvedených je v kompetenci hlavního 

výboru ČSA, kterému jsou k prošetření směřovány veškeré podněty. 
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