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V Praze  dne  28 01  2018 
  

P.T.   
Všem členům ČDS ČLS JEP 
--------------------------------------------------------- 
 
Věc:  Volby do  Výboru ČDS  a  RK ČDS  2018  
 
Vážená paní  kolegyně, 
Vážený pane kolego, 
 
 tento dopis podrobně informuje o probíhajících volbách do Výboru a  RK ČDS. 
  
I.předkolo  k vytvoření kandidátních  listin 

V posledních dnech se v rámci přípravy volebního aktu ČDS 2018 ukázalo, že bude 
nutné provést některé administrativní změny či opatření. Ve věci jsem dnes jednal s paní 
ředitelkou sekretariátu Evou Ponocnou, na základě souhlasu a zmocnění Prof. Pelikánovou 
a Prof Škrhou (místopředsedou ČLS ).  

 
Nejdříve vysvětlím, proč vlastně bylo nutné doplňující jednání. V roce 2015 byly 

novelizovány Stanovy, Volební a Jednací řád ČLS, podle kterých jsme v ČDS ještě nevolili. 
Novelizované stanovy ČLS 2015 vyžadují nutnost jejich striktního dodržení. Znění v 
některých paragrafech je pozměněno a tento fakt se musí promítnout i do našeho aktu voleb.   
 

Volby do výboru a do RK musí proběhnout separátně, nikoliv 1-13 výbor, 14 - 16 RK. 
Toto musí být změněno podle VŘ, § 2, odst.1. ( Volební řád). Nelze  použít naši dosavadní 
praxi 1- 13 Výbor, 14 - 16 RK. Tedy máme  dvě  kandidátní listiny, pro Výbor a pro RK.  

RK je přímá většinová volba, kde  vítězí první 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, 
výbor je přímá většinová volba s využitím mandátů. (= křesel). Ty však musí být předem 
jasně určeny, což se stalo usnesením výboru. Ten rozhodl, že  9 křesel je  pro  nemocniční 
kolegy a akademiky, 3 mandáty ambulantní diabetologové, 1 dia pediatr. Nemusíme měnit 
nic podstatného na jsoucích usneseních , tj volby korespondenční, tajné, většinové s předem 
určenými mandáty u výboru ( ne u RK) , jednokolové, byly usneseny a na tom se  nic  
nemění. 

  
To, co způsobuje nejasnosti u voličů, jsou tzv Kandidátní listiny, které se  týkají 

v současnosti všech typů a způsobů voleb, čili je  nelze  obejít. Conditio  sine qua non je 
tedy vytvoření tzv. kandidátních listin. Pozor. Neplést si  seznam členů organizační 
jednotky a kandidátní listinu se členy ČDS.  Jde o naplnění Volebního řádu ( VŘ ),§ 7, 
odst. 1,). Je to  předkolo k vytvoření kandidátních listin, kdy vlastní jednokolovou volbu 
předchází v první době  ( předkole) akt vytvoření těchto kandidátních listin. Věc je v 
pravomoci Volební komise, která oslovila  všechny členy s právem volit ( řádní členové 
organizační jednotky), což už se stalo, čili probíhá první doba předkolo. My voliči na 
návrhovou kandidátní listinu napíšeme 3 kandidáty do RK, na kandidátní  listinu Výboru pak 
napíšeme kandidáty tak, aby byly vytvořeny  3 skupiny, tj aby bylo naplněno pravidlo  
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mandátní volby  podle  předem stanovených křesel. Každý z nás  voličů  tedy  napíše 9 
svých kandidátů  nemocniční+akademici, 3 ambulanti a 1 dia pediatr. Tím pro voliče končí 
předkolo.  

 Volební komise se ujme odpovědí voličů, a sestaví do RK seznam všech navržených 
jmen,(= kandidátní listina  k vlastní volbě), dále sestaví seznamy kandidátní listiny do výboru, 
které vzešly  z předkola, přičemž  sestaví volební listinu se třemi kandidátními skupinami        
( nem+akademici, ambul, Ped-dia. ) Zásadní je  uvedení všech v předkole navržených 
jmen na  obě  kandidátní listiny, přičemž musí uvést všechna jména, která byla 
navržena. Kdyby toto nebylo dodrženo, došlo by  k hrubému  porušení stanov a  Volebního 
řádu, jakož by  nastala disonance  s Ústavními zákony, protože každý má  právo volit  a 
být  volen. Vyžadují li stanovy  vlastní volbu z kandidátních listin, musí být tyto 
v předkole vytvořeny a využity v druhé době k vlastní volbě.  
 
II. Jednokolová volba 

Vlastní volba jednokolová je vyplnění volebního lístku, který dostaneme od  volební 
komise cca kolem 20 02 2018. Budou tam všichni kandidující do RK a všichni kandidující do 
výboru, zde jména ve třech již uvedených  skupinách.  

Volební akt v druhé době je napsání na volební lístky  Výboru a  RK jmén z 
kandidátní listiny( v této fázi už nelze napsat kohokoliv, nýbrž jen toho, kdo byl v předkole  
nominován a u výboru pozor na 3 skupiny.  jen někoho z kandidátní listiny z příslušné 
skupiny a to tak, že každá skupina musí mít minimálně jedno jméno, aby byl volební lístek 
platný.  
 Aby Vás nepřekvapilo. Volební lístky nebudou v abecedním  pořadí ( odborníci na  
volby udávají jasnou preferenci kandidátů ze  začátku abecedy), 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, 3 s nejlepším výsledkem 
budou RK. 10 a další skupiny  nem/akad bude první a další náhradníci, obdobně další dvě 
skupiny a  RK.   Zde však volební komise  musí uvést počty dosažených  hlasů, už proto, že 
budou následovat volby  nepřímé, když na  prvním zasedání nového výboru v Luhačovicích  
budou mezi sebou ze svých řad  voleni funkcionáři Výboru a RK. 
 
 Doufám, že nyní bude  vše jasné 
 
 
 
Se  srdečnými  pozdravy  
 

MUDr. Tomáš Merhaut 
  


