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  e-mail: diabetologie@email.cz 
                                                                                                                                    tel: 724 728 489 sekretariát 

 
          V Praze dne 11. 1. 2018 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
po čtyřech letech máte opět možnost vyjádřit ve volbách svůj názor na složení výboru České 
diabetologické společnosti ČLS JEP. Podle pravidel, která byla schválena platí následující principy, 
které si Vám dovolím připomenout. 
 

1. volby jsou korespondenční,  
2. volby jsou jednokolové, tajné, 
3. s redukcí počtu členů výboru na 13,  
4. členy Výboru se stává 13 kandidátů s nejvyšším počtem získaných  hlasů  ve  třech 

mandátních skupinách (nemocniční a akademici 9, ambul.,diabetologové 3 a pediatr dia 1) 
Členy  Revizní komise ČDS se stávají 3 kandidáti  nejvyšším počtem získaných hlasů . 

5. Průběh a administrativní náležitosti volebního aktu  shrnul MUDr.Merhaut  v dopise 324, se 
kterým se prosím seznamte, je na webu ČDS. 
 

Předsedou volební komise je MUDr. Tomáš Pelcl, členové komise MUDr. Šárka Kopecká  
a MUDr. Anna Richtrová.  

 
Aktuální seznam členů České diabetologické společnosti ČLS JEP je umístěn na webových stránkách 
ČDS www.diab.cz   
 
V první době vyberte prosím Vaše kandidáty do 4 skupin (nemocniční+akademici, ambul. 
diabetologové, pediatr dia, RK ). Z toho vzejde kandidátní listina o 4 skupinách. V druhé době volební 
komise  sestaví kandidátní listiny o 4 skupinách a z těchto kandidátů zvolte v jednokolovém volebním 
aktu skupinu nem+akad. 9, ambul.dia 3, pediatr.dia 1, (tím je složen výbor)  a v počtu 3 pak RK.  
Napište v druhé době do každé skupiny nejméně  jednoho a  nejvíce uvedený počet kandidátů  na 
volební lístek ve formátu příjmení, jméno, město působení. Ten pak odešlete v přiložené obálce na 
adresu:   
VOLBY – OS 5/, P.O.Box 88, Sokolská  490/31, 120 00 Praha 2  
nejpozději do 12. 2. 2018 do 23:59 hod.    
Obálky s pozdějšími razítky se vyřazují. 
 
Děkuji a zdravím 
 

 
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.     
předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP  
 
 
Příloha:  Volební lístky s razítkem, podepsané předsedou volební komise 
               Obálka s vyplněným adresátem, hradí ČDS 
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