
Volební řád Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP 

 
 

(1) Volební řád STL vychází z platného volebního řádu ČSL JEP. 

 

(2) Volby do výboru STL jsou zpravidla jednokolové, tajné, přímé a probíhají 

korespondenčně nebo elektronicky. 

 

 (3) Výbor STL vyhlašuje konání voleb nejméně 3 měsíce před jejich konáním. Volební 

kampaň musí být ukončena nejpozději 24 hodin před zahájením voleb. 

 

(4) Výbor volí 3člennou volební komisi. Členové volební komise jsou voleni jednotlivě. 

 

(5) Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do stálých orgánů (výboru, 

revizní komise). 

 

(6) Volební komise řídí a organizuje volby, odpovídá za správný průběh voleb a řeší případné 

stížnosti. Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně do jednoho měsíce od vyhlášení 

výsledků voleb na adresu volební komise. 

 

(7) Právo volit a být volen má každý řádný člen STL a čestný člen STL, pokud je řádným 

členem ČLS JEP. 

 

(8) Pro sestavení kandidátních listin slouží seznam členů STL. Aktuální seznam členů k datu 

vyhlášení voleb bude zveřejněn na stránkách STL (www.transfuznispolecnost.cz)  v privátní 

části webu. 

 

(9) Pro sestavení kandidátní listiny může každý člen STL navrhnout: 

 

a) do výboru STL maximálně 26 členů STL, kde budou zastoupeni lékaři, zdravotní sestry, 

zdravotní laboranti a laboratorní asistenti, odborní pracovníci v laboratorních metodách a 

ostatní profese 

 

b) do revizní komise maximálně 6 členů STL, bez ohledu na profesi 

 

(10) Pro volbu sestaví volební komise kandidátní listiny do výboru a do revizní komise dle 

obdržených návrhů takto: 

 

a) do výboru STL 14 členů STL – lékařů, 

b) do výboru STL 3 členy STL – zdravotní sestry, 

c) do výboru STL 3 členy STL – zdravotní laboranty a laboratorní asistenty 

d) do výboru STL 3 členy STL – odborné pracovníky v laboratorních metodách, 

e) do výboru STL 3 členy STL – bez ohledu na profesní kategorii,  

f) do revizní komise STL 6 členů STL bez ohledu na profesní kategorii 

 

Volební komise ověří souhlas každého kandidáta se zařazením na volební lístky do výboru a 

do revizní komise a jeho zařazení do profesní kategorie. 

 

 

 

http://www.transfuznispolecnost.cz/


(11) Volič označí na volebním lístku nebo elektronicky 

 

a)  pro výbor STL maximálně 7 kandidátů z řad lékařů, maximálně 1 kandidáta z řad 

zdravotních sester, maximálně 1 kandidáta z řad zdravotních laborantů a laboratorních 

asistentů, maximálně 1 kandidáta z řad odborných pracovníků v laboratorních metodách a 

max. 1 dalšího kandidáta bez ohledu na profesní kategorii.  

 

b)    pro volbu do revizní komise  maximálně 3 kandidáty. 

 

(12) Po vyhodnocení  voleb se členem výboru STL stane: 

 

a) 7 kandidátů z řad lékařů s nejvyšším počtem hlasů, při rovnosti hlasů na 7. a dalších 

místech rozhoduje los mezi všemi kandidáty se stejným počtem hlasů, které obdržel 

kandidát na 7. místě, 

b) 1 kandidát z řad zdravotních sester s nejvyšším počtem hlasů, při rovnosti hlasů na 1. a 

dalších místech rozhoduje los mezi všemi kandidáty se stejným počtem hlasů, které 

obdržel kandidát na 1. místě, 

c) 1 kandidát z řad zdravotních laborantů a laboratorních asistentů s nejvyšším počtem hlasů, 

při rovnosti hlasů na 1. a dalších místech rozhoduje los mezi všemi kandidáty se stejným 

počtem hlasů, které obdržel kandidát na 1. místě, 

d) 1 kandidát z řad odborných pracovníků v laboratorních metodách s nejvyšším počtem 

hlasů, při rovnosti hlasů na 1. a dalších místech rozhoduje los mezi všemi kandidáty se 

stejným počtem hlasů, které obdržel kandidát na 1. místě, 

e) 1 další kandidát s nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na jeho profesní kategorii, při 

rovnosti hlasů rozhoduje los mezi všemi kandidáty se stejným počtem hlasů. 

 

Členy revizní komise se stanou 3 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, při rovnosti hlasů na 3. 

a dalších místech rozhoduje los mezi všemi kandidáty se stejným počtem hlasů, které obdržel 

kandidát na 3. místě. 

 

(13) Funkční období členů výboru a revizní komise je čtyři roky. Pokud v průběhu funkčního 

období někdo z členů výboru nebo revizní komise rezignuje na funkci, nebo dlouhodobě (déle 

než 1 rok) nemůže funkci vykonávat, kooptují výbor nebo revizní komise dalšího člena podle 

pořadí ve volbách.  

 

(14) Tento volební řád byl schválen shromážděním členů dne 21.11.2019 a předsednictvem 

ČLS JEP dne 10.12.2019 

 

Dne 11.12.2019 

 

                                                                          plk.MUDr.Miloš Bohoněk, PhD 

                                                                                                  předseda  STL 

 

 


