
Volby 2012 

Výbor ČPS již dříve v roce 2012 rozhodl, že způsob voleb bude tradiční, tedy mandátová volba 
– jejím záměrem je snaha, aby ve výboru byli zastoupeni kolegové/kolegyně ze všech regionů 
ČR a tak byl zajištěn plynulý přísun informací oběma směry. Převládl názor, že nebudeme dávat 
předem k dispozici kandidátku, ale že si volitelé vyberou z recentního seznamu všech členů 
ČPS, který byl umístěn na webové stránce www.pediatrics.cz. Problémem byl fakt, že 
v některých případech bylo pracoviště člena jinde než bydliště, kam přicházejí materiály ČPS. 
Navíc bohužel řada členů nehlásí včas změnu svého působiště/bydliště. Recentní prověření, tj. 
srovnání místa bydliště a pracoviště u skoro 1600 členů nebylo z technických důvodů možné. 

V době rozesílání volebních lístků bylo v seznamu evidence členů vedeného při ČLS JEP celkem 
1582 jmen, členů ČPS. Na adresy všech těchto členů byly rozeslány volební lístky s razítkem 
ČLS JEP, stejné razítko bylo i na obálce se zpětnou adresou na ČLS JEP, do obálky pak vkládán 
vyplněný volební lístek. 

Volební komise pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Doležela se sešla dne 20. prosince 2012 a 
konstatovala: Celkový počet došlých obálek do 17. listopadu 2012 byl 348 (pouze cca 22 % 
všech oprávněných voličů), neplatných bylo pouze 5 hlasů. 

Volební komise po sečtení hlasů vybrala 14 členů s nejvyšším počtem obdržených hlasů dle 
jednotlivých krajů a do celkového počtu 18 doplnila 4 členy s celkově nejvyšším počtem 
hlasů bez ohledu na region. Z těchto 18 zástupců pak 3 s nejnižším počtem obdržených hlasů 
budou tvořit Revizní komisi ČPS. Zvolení zástupci byli osloveni, zda kandidaturu přijímají. 

Pokud někdo z volených členů s nejvyšším počtem hlasů funkci odmítne, postoupí na jeho 
místo další člen z regionu, který dosáhl nejvyššího počtu hlasů (mandátová volba). 

Na schůzi dne 17. ledna 2013 se sešel starý a nový výbor, nový výbor si zvolil předsedu, 2 
místopředsedy a pokladníka a ujal se své funkce.. 
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