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Na Web ČDS 
--------------------------------------------------------- 
 

Věc:  Volby ČDS 2018 – doplňující informace    

 
Vážené a milé kolegyně, 
Vážení a  milí kolegové,     
 
 V posledních dnech se v rámci přípravy volebního aktu ČDS 2018  ukázalo, že bude 
nutné provést některé technicko -  administrativní změny a 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, což  vyplývá ze  
zkušeností jiných organizačních složek ČLS.  Znění v některých paragrafech je pozměněno 
a tento fakt se musí promítnout i do našeho aktu voleb. Změny se  týkají: 

 
1)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. Samozřejmě členové  RK mají jednoznačně  
právo  a v podstatě  i   povinnost se zúčastnit zasedání, protože bez účasti nemohou řádně 
kontrolovat  jednání výboru. Je naše zcela  vnitřní věc, zda je  budeme  nadále oslovovat  
jako členy výborové pravomoci, protože  my se  můžeme zeptat nejen RK , ale  i řadových 
členů, např. anketou. Jde tedy jen o to, aby se  přihlásili  lidi do RK, budeme muset  mít čtyři 
skupiny  volební, z nichž vzejdou členové dvou orgánů, každá skupina  bude  mít své 
náhradníky. 
 
2) RK je přímá většinová  volba, výbor je přímá většinová volba s využitím mandátů. Ty však 
musí být předem jasně  určeny, my  máme  9 míst pro nemocniční kolegy a  akademiky, 3 
mandáty ambulantní diabetologové, 1 dia pediatr. 
 
3)Mandátní volby  jsou tedy v pořádku,  jenom musí jinak vypadat kandidátní listina. Viz dále. 
 
4)Nemusíme  měnit nic podstatného  na  jsoucích usneseních , tj volby korespondenční, 
tajné, většinové  s předem určenými mandáty u výboru ( ne  u RK) , jednokolové. 
  
5) Conditio sinequa non je vytvoření tzv kandidátních listin. Jde o naplnění Volebního řádu     
( VŘ ),§ 7, odst. 1,  jakési předkolo k vytvoření kandidátních listin), kdy vlastní jednokolovou 
volbu předchází akt vytvoření kandidátních  listin, rozuměj kandidátní listiny tvořené čtyřmi 
skupinami. Věc je v pravomoci Volební komise, která osloví všechny členy s právem volit       
( řádní členové organizační jednotky), aby napsali své kandidáty do jednotlivých skupin. My 
máme  4 skupiny (první= nemocniční,DC,akademici, druhá= ambulantní diabetologové, třetí 
pediatrický diabetolog, čtvrtá= RK ). Volební komise z odpovědí voličů sestaví  tyto 4 
kandidátní listiny, přičemž musí uvést všechna  jména, která byla navržena.   
 
6)Vlastní volba jednokolová je vyplnění volebního lístku jmény  z kandidátní listiny( v této fázi 
už ne kohokoliv, jen někoho z kandidátní listiny z příslušné skupiny a to tak, že každá 
skupina musí mít  minimálně jedno jméno, aby  byl volební lístek  platný. 
   



7)Demokratičnost voleb je  zajištěna tím, že každý může vyslat svého favorita  na  kandidátní 
listinu, volební komise  musí k vlastní volbě uvést na  kandidátní listině v jednotlivých 
skupinách  všechna  jména, která byla napsána v předkole.   
 
8)Je nutné výše uvedené skutečnosti  zohlednit   doplňujícím usnesením v zápise , oddíl per 
rollam, což plně  dostačuje, protože základní náležitosti ( volba  korespondenční, 
jednokolová, tajná, většinová s mandáty) se nemění, mění se jenom praktická realizace výše 
popsaného.  
 
 
 Se srdečnými  pozdravy  

MUDr.  Tomáš   Merhaut    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  


