
  

Vyhlášení voleb do orgánů organizační složky sekce Mladí pediatři České pediatrické 

společnosti ČLS JEP, z.s.          (číslo OS 45) 

 

Výbor České pediatrické společnosti ČLS JEP rozhodl na svém zasedání dne 14. 2. 2023 o 

konání voleb. 

 

A) Volby se konají do:  a) výboru  

     b) revizní komise  

B) Forma voleb:  Volby proběhnou jednokolově:  

- elektronicky u členů, kteří mají v členské evidenci ČLS 

JEP emailovou adresu (povinností člena je zkontrolovat 

si správnost emailové adresy v členské evidenci) 

C) Volební komise:  Revizní komise ČLS JEP zvolila za členy volební komise: 

               a) MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn (předseda) 

    b) Doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D. 

                          c) Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 

D) Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí. 

E) Návrhy kandidátů: Řádní členové společnosti mohou navrhovat kandidáty do: 

- výboru (max. lze navrhnout 3 kandidáty)   

emailem na adresu sarka.fingerhutova@vfn.cz nejpozději do 14.3.2023. 

Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti a musí s kandidaturou do příslušného 

orgánu souhlasit. Řádný člen může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li 

zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat. 

F) Kandidátní listina: Na základě návrhů kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu 

do výboru a volební komise ji zveřejní od 18.3. do 30.3.2023 na internetových stránkách 

www.pediatrics.cz v části Sekce a pracovní skupiny / /Sekce mladých pediatrů. Na základě 

kandidátních listin budou zpracovány elektronicky volební lístky (formuláře), které budou 

zpřístupněny prostřednictvím elektronické výzvy z adresy noreplay@greception.com řádným 

členům OS ČLS JEP, kteří volí elektronicky. Členové OS obdrží elektronicky na svou adresu 

pokyny k volbám. 

Navrhovat kandidáty, volit a být volen mohou pouze řádní členové, kteří se stali řádným 

členem sekce Mladí pediatři ČPS ČLS JEP do 14.2. 2023. 
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G) Počty členů: Do výboru budou voleni celkem 3 členové 

H) Volební lístky (formuláře): Každý řádný člen společnosti, který volí elektronicky bude 

volit prostřednictvím elektronických volebních lístků (dále jen formulářů).  Na formulářích 

budou uvedena jména všech kandidátů dle kandidátních listin. Volič označí na formulářích 

jména volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu (formulář 

neumožní volit více osob, umožní však volit méně osob). Označení menšího počtu osob 

nezpůsobuje neplatnost volby.   

Elektronickou volbu lze provést ode dne 20.3.2023 do půlnoci dne 30.3.2023, poté již 

nebude možno elektronicky volit.      

I) Výsledky voleb: Volební komise provede sčítání hlasů do volených orgánů. Zvlášť sečte 

platné a neplatné hlasy. Poté sepíše zápis o průběhu a výsledcích voleb, který podepíší všichni 

členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své 

námitky.  

Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, postupuje se podle 

Volebního řádu ČLS JEP.  

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba (do 2 týdnů od 

ukončení volby) zveřejněním výsledků voleb na internetových stránkách ČLS JEP. 

J) Stížnosti: Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do jednoho 

měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu: 

Volební komise                                                                                                                                          

Volby sekce Mladí pediatři České pediatrické společnosti ČLS JEP     

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn (předseda) 

Doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D. 

Doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 

……………………………………. 

Stížnost musí obsahovat stručný popis v čem je spatřována nesprávnost voleb, jinak nebude 

stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti 

rozhodne volební komise organizační složky ČLS JEP. 

K) Archivace: Výsledky voleb a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje organizační 

složka ČLS JEP po dobu pěti roků.  

 

Dne 1.3.2023 

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn 

předseda volební komise 


