Výzva k nominacím členů do výborů České komory PMI

Výzva k nominacím členů do výborů
České komory PMI
Vážení zájemci o Českou komoru PMI (dále jen PMI.CZ),
23. května 2016 se uskuteční elektronické volby do orgánů PMI.CZ.
Členové PMI.CZ budou volit Prezidenta, Viceprezidenta pro finance a Viceprezidenta
pro rozvoj, kteří se stanou členy Výboru a zároveň budou volit tři členy Kontrolního výboru.
Povinnosti a pravomoce členů Výboru jsou definovány ve stanovách PMI.CZ ve článku V,
oddíl B, povinnosti členů Nominačního výboru a postup volby v oddílu C a povinnosti členů
Kontrolního výboru se řídí oddílem D.

Nejdůležitější termíny voleb

1. Uzávěrka kandidatur je 26. dubna 2016. Do tohoto data (včetně) musí proběhnout tzv.
nominace Nominačním výborem, což spočívá v tomto:
a. Potenciální kandidát projeví zájem a vůli o kandidaturu na konkrétní pozici
zasláním mailu na adresu nominacni.vybor@pmi.cz,
b. V odpověďi Nominačního výboru bude doručena příslušná sada formulářů k
vyplnění, kterou musí budoucí kandidát (opět mailem) odeslat zpět na mail
Nominačního výboru do zmiňovaného 26. dubna 2016 včetně. Doporučuje se
tudíž odeslat svůj kandidátský mail opravdu co nejdříve.
2. Uzávěrka potenciálního seznamu voličů je 17. května 2016 (tzv. rozhodné datum
voleb). Kdo bude chtít volit, musí nejpozději k tomuto datu včetně splnit příslušné
podmínky, což zejména znamená mít zaplacené členské příspěvky PMI a být v systému
veden jako člen PMI.CZ. Mezi rozhodným datem voleb a samotnými volbami nebude
možné stát se nově členem PMI.CZ.
3. Elektronické volby budou spuštěny v pondělí 23. května 2016 ve 20:00, rozesláním
elektronických hlasovacích lístků a budou ukončeny uzavřením, vyhodnocením
elektronického hlasování a vyhlášením výsledků v pondělí 6. června 2016 ve 20:00.
Prosíme, pečlivě si prostudujte následující detailní výtah ze stanov, abyste správně
porozuměli povinnostem a právům jednotlivých představitelů PMI.CZ, způsobům
kandidatury, nominací, hlasování, voleb.
Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na adresu Nominačního výboru
nominacni.vybor@pmi.cz. Těšíme se na vaše kandidátky.
Za Nominační výbor
Martin Diviš
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Vybraná část znění Stanov (článek 5)
Oddíl B. Výbor
1. Česká komora PMI je řízena Výborem. Výbor je odpovědný za plnění poslání a cílů
občanského sdružení. Výbor je statutární orgán České komory PMI. Za Výbor jedná
Prezident.
2. Výbor se skládá z Prezidenta a pěti Vicepresidentů volených členy České komory PMI.
Členové Výboru nesmí být v prodlení s platbou členských poplatků. Podmínky
vykonávání funkce jsou omezeny na tři dvouletá po sobě jdoucí funkční období v téže
funkci, celkově pak na 5 po sobě jdoucích období ve Výboru. Pozice se střídají, takže
jsou každý rok voleni 3 členové Výboru.
3. Prezident je výkonným předsedou České komory PMI a Výboru a je povinen vykonávat
takové povinnosti, jež jsou obvyklé pro předsedu, včetně všech požadovaných jmenování
do funkcí se souhlasem Výboru. Prezident je také členem s právem účasti a hlasování ve
všech podvýborech s výjimkou Nominačního výboru. Prezident je výkonným členem
Výboru a reprezentuje Českou komoru PMI navenek. Prezident schvaluje všechny
finanční transakce. V případě potřeby může prezident delegovat některé své pravomoci
na jiného člena Výboru.
4. Viceprezident pro provoz vede záznamy o všech obchodních jednáních České komory
PMI a jednáních Výboru a řídí běžný provoz České komory PMI, např. její internetovou
komunikaci, registraci členů a záznamy.
5. Viceprezident pro finance dohlíží na správu financí a jejich vydávání v souladu s řádně
schváleným posláním České komory PMI.
6. Viceprezident pro programy zodpovídá za obsah specifických aktivit České komory PMI,
identifikuje klíčová témata, organizuje akce a je odpovědný za odbornou obsahovou
stránku webových stránek.
7. Viceprezident pro rozvoj navrhuje podmínky sponzorství, identifikuje a rozvíjí příležitosti
pro získávání finančních prostředků, definuje podmínky sponzorství a udržuje vztahy se
sponzory a rozvíjí způsoby prezentace České komory PMI v České republice.
8. Viceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání propaguje certifikaci a vzdělávací
programy, identifikuje vzdělávací instituce zabývající se projektovým řízením a udržuje s
nimi vztahy.
9. Zasedání Výboru svolává prezident, nebo je svolán na základě písemné žádosti alespoň
tří (3) jejích členů. Výbor je usnášeníschopný při účasti alespoň 50% členů Výboru.
Každý člen má jeden (1) hlas a musí se osobně účastnit zasedání a volit. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Výbor může jednat prostřednictvím
telekonference, faksimile, či jiných právně uznatelných prostředků. Jednání jsou vedena
v souladu s jednacím řádem stanoveným Výborem.
10. Na zasedání Výboru mají kromě členů Výboru přístup i členové, pokud Výbor
nerozhodne jinak.
11. Výbor může prohlásit pozici člena Výboru nebo čestného člena Výboru za uvolněnou v
případě, že člen Výboru nebo čestný člen Výboru v případě, že se nezúčastní dvou (2)
po sobě jdoucích zasedání Výboru. Člen Výboru nebo čestný člen Výboru může
odstoupit podáním písemné rezignace Viceprezidentovi pro provoz. Pokud není v
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oznámení o rezignaci uveden jiný termín nebo není stanoven Výborem, odstoupení
nabývá platnosti jejím doručením Výboru.
12. Člen Výboru může být ze závažných důvodů odvolán ze své funkce v záležitostech
souvisejících s organizací dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů osobně přítomných členů
na oficiální členské schůzi. Čestný člen Výboru může být odvolán ze své funkce ze
závažných důvodů v záležitostech souvisejících s organizací dvoutřetinovou (2/3)
většinou hlasů osobně přítomných členů na oficiální členské schůzi nebo dvoutřetinovou
(2/3) většinou hlasů Výboru.
13. Pokud se uvolní pozice jakéhokoli člena Výboru nebo čestného člena Výboru, Výbor
jmenuje nástupce, který bude vykonávat tuto funkci do konce funkčního období. V
případě, že prezident nemůže nebo nechce dokončit celé funkční období, jej po zbytek
funkčního období zastoupí Viceprezident pro provoz.
14. Uchazeči, kteří byli zvoleni do Výboru, nastoupí do úřadu první den druhého měsíce
následujícího po měsíci, v němž byli zvoleni a budou v úřadu po celou dobu funkčního
období, dokud nebudou jejich následovníci zvoleni a oprávněni nastoupit do funkce.
Oddíl C. Nominační výbor
1. Současní členové Výboru jmenují Nominační výbor, který se skládá z nejméně tří (3)
členů, kteří nejsou současně členy Výboru. Nominační výbor připraví seznam kandidátů
pro jednotlivé volené funkce ve Výboru a zjistí, zda jsou jednotliví nominovaní kandidáti
způsobilí a svolní se svou účastí ve volbách. Kandidáti pro jednotlivé volené funkce ve
Výboru mohou být také nominováni prostřednictvím písemné žádosti podané
Nominačním výborem nebo Výborem. Volby budou provedeny v průběhu výroční členské
schůze. Zvoleni budou kandidáti, kteří získají většinu hlasů pro jednotlivé funkce. Hlasy
sčítá Nominační výbor nebo pokladníci určení Výborem.
2. Žádný současný člen Nominačního výboru nesmí být zahrnut na seznam kandidátů
připravovaný výborem.
3. Žádné finanční prostředky nebo zdroje Komory nesmí být použity na podporu volby
konkrétního kandidáta či skupiny kandidátů do České komory PMI nebo veřejného úřadu.
Žádný další způsob organizované volební agitace, komunikace, získávání finančních
prostředků nebo jiná organizovaná aktivita jménem kandidátů není povolena. Nominační
výbor Komory nebo jiný příslušný orgán stanovený Komorou bude jediným distributorem
všech volebních materiálů pro volené pozice Komory.
Oddíl D. Kontrolní výbor
1. Kontrolní výbor České komory PMI dohlíží na dodržování stanov a dalších legislativních
požadavků. Kontrolní výbor provádí interní audit provozu a financí a odevzdává zprávu
na Výroční členské schůzi. Tři členové Kontrolního výboru jsou voleni na Výroční členské
schůzi z členů České komory PMI. Členové Kontrolního výboru nesmějí zastávat žádné
jiné funkce v rámci Komory.
2. V případě, že Kontrolní výbor zjistí nedostatky, je oprávněna svolat Členskou schůzi.
Takto svolaná Členská schůze musí projednat připomínky Kontrolního výboru a přijmout
opatření k jejich nápravě.
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Všichni kandidáti jsou povinni dodržovat představenstvem ustanovená
následující Pravidla nominace a volby vedoucích pracovníků


Povinnosti členů výborů jsou definovány ve stanovách. Každý kandidát je povinen
seznámit se s obsahem stanov a dodržovat je. Jediná forma povolené předvolební
agitace kandidátů je formulář Profil kandidáta včetně fotografie, který bude umístěn na
webu pmi.cz.

Detaily nominace a volby a časový rozvrh


Do výborů České komory PMI může na právě jednu pozici kandidovat kterýkoliv řádný
člen sdružení České komory PMI, tj. který má splněny všechny podmínky řádného
členství a který má k rozhodnému datu voleb zaplacené příspěvky v PMI. Kandidovat
nemůže člen Nominačního výboru.



Podmínkou kandidatury do výborů České komory PMI je řádná nominace Nominačním
výborem, a to k rozhodnému datu kandidatury, které je 26. dubna 2016.



V nadcházejících volbách se budou volit Prezident, Viceprezident pro finance a
Viceprezident pro rozvoj, kteří se stanou členy Výboru a zároveň se budou volit tři
členové Kontrolního výboru.



Kandidáti na nominaci vyjádří své přání a vůli k nominaci do voleb PMI.CZ zasláním
emailu Nominačnímu výboru, který následně zašle formulář Profil kandidáta a přihlášku
za člena PMI.CZ. Profil kandidáta a fotografie všech nominovaných musí být doručeny
nejpozději 26. dubna 2016.



Volit může každý, kdo k rozhodnému datu voleb splní všechny podmínky pro řádné
členství a který má k rozhodnému datu voleb, tj. 17. května 2016, zaplacené příspěvky v
PMI.



V období od rozhodného data voleb, tj. od 17. května 2016, do data voleb, tj. 23. května
2016, je pozastaveno přijímání nových členů do PMI.CZ.

4. Volby budou provedeny elektronicky. Elektronické volby budou spuštěny v pondělí 23.
května 2016 ve 20:00 rozesláním elektronických hlasovacích lístků a budou ukončeny
uzavřením, vyhodnocením elektronického hlasování a vyhlášením výsledků v pondělí 6.
června 2016 ve 20:00.


Jednacím jazykem voleb PMI.CZ je Český jazyk.
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