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      V Praze dne 5 03 2018 
  

  

Věc:  Volby do Výboru ČDS a RK ČDS  2018  

 
 

Vážená paní kolegyně, 
Vážený pane kolego, 

 
 informuji Vás o probíhajících volbách do Výboru a Revizní komise (RK) ČDS.  
Bylo ukončeno předkolo (neboli první doba voleb), sloužící k vytvoření kandidátních 
listin volební komisí.  Volební komise sestavila do RK seznam všech navržených  
jmen = kandidátní listina RK k vlastní volbě. Dále sestavila do Výboru seznam všech 
navržených jmen=kandidátní listina do výboru k vlastní volbě, přičemž sestavila volební 
listinu do výboru se třemi kandidátními skupinami: nemocniční + akademici, ambulantní,  
pediatr - diabetolog. Zásadní je, že každý má právo volit a být volen.  
Vyžadují- li stanovy vlastní volbu z kandidátních listin, musely být tyto v předkole 
vytvořeny.  
 

Nyní stojíme na prahu druhé doby voleb, proběhne jednokolová tajná volba. Vlastní 
volba jednokolová je vyplnění volebního lístku, který dostáváte od volební komise.  
Volební akt v druhé době je napsání (vepsání) na volební lístky Výboru a  RK jména 
výběrem ze zaslané kandidátní listiny  POZOR v této fázi už nelze napsat kohokoliv, 
nýbrž jen toho, kdo byl v předkole  nominován. Aby byl volební lístek platný, musí být 
napsán alespoň jeden kandidát do Výboru a  jeden kandidát do RK, nebo maximálně  
9 +3 +1 tj. maximálně  13 kandidátů  do výboru a maximálně  3 kandidáti do RK.    
 Aby Vás nepřekvapilo. Volební lístky nebudou v abecedním pořadí (odborníci na  
volby udávají jasnou preferenci kandidátů ze začátku abecedy, je-li kandidátní listina  
abecedně), též nebudou uvedeny  počty dosažených hlasů, aby  nikdo nebyl ovlivněn 
předkolem , začínáme  volební akt od nuly.  
    Výsledek bude 9 + 3 +1 kandidáti, kteří budou tvořit výbor, „členové revizní komise se 
stávají 3 s nejvyšším počtem hlasů“. Desátý, čtvrtý, a druhý do výboru budou první 
náhradníci, čtvrtý v RK je první náhradník do RK. Je-li někdo zvolen do obou orgánů, je 
povinen si určit, v kterém orgánu chce pracovat, což zohlední volební komise.   

Volební komise v zápise musí uvést počty dosažených hlasů, zápis musí mít 
náležitosti dle Stanov a Volebního řádu. Na prvním zasedání nového výboru 
v Luhačovicích budou mezi sebou ze svých řad voleni funkcionáři Výboru a RK. 
 
 

Se srdečnými pozdravy  
 
 
 
 

 
MUDr. Tomáš Merhaut    MUDr. Tomáš Pelcl 
administrátor-autor dopisu    předseda volební komise  
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