Návrh Volebního řádu pro volby výboru a revizní komise ČCHS ČLS JEP

Článek 1
1. Řádní členové ČCHS jsou oprávněni volit ze svých členů tajnou dvoukolovou
elektronickou volbou na dobu čtyř let:
- členy výboru ČCHS v počtu 14, členem výboru pro následující období automaticky
zůstává budoucí předseda (předseda elect)
- členy revizní komise ČCHS v počtu 3.
2. Člen výboru nemůže být současně členem revizní komise ČCHS.

Článek 2
1. Nejpozději šest měsíců před koncem řádného volebního období volených orgánů ČCHS
její výbor zvolí z řad řádných členů společnosti tříčlennou volební komisi pro volby
orgánů společnosti a stanoví termín a harmonogram voleb.
2. Kandidátku sestavuje volební komise ze všech řádných členů společnosti ve spolupráci
s registrem členů ČLS JEP a to v abecedním pořadí.
3. Volební komise řídí průběh voleb, sčítá platné a neplatné hlasy a vyhlašuje výsledky
voleb. Volební komise odpovídá za správný průběh a řeší případné stížnosti.
4. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do výboru a revizní komise
ČCHS. Jména členů volební komise tak budou předem vyřazena ze seznamu členů
s pasivním volebním právem.
Článek 3
1. Volby probíhají tajnou dvoukolovou elektronickou volbou.
2. Realizace elektronické volby je zajištěna ve spolupráci s kanceláří ČLS JEP.
3. V prvním kole se volí 30 kandidátů pro druhé kolo z kandidátky sestavené volební
komisí dle odst. 2 čl. 2 volebního řádu. Ve druhém kole se volí 14 členů výboru z 30
členné kandidátky sestávající z osob s nejvyšším počtem hlasů dle výsledků prvního
kola. V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí členů kandidátní listiny pro druhé kolo
volební komise losem tak, aby celkový počet kandidátů pro druhé kolo nepřesáhl počet
30. Tříčlenná revizní komise se volí stejným způsobem, pouze z šestimístné kandidátky,
zvolené elektronicky v prvním kole.
4. Do výboru ČCHS je zvoleno prvních 14 osob s nejvyšším počtem hlasů z druhého kola.
Do revizní komise jsou zvoleni první 3 osoby s nejvyšším počtem hlasů z druhého kola.
Pokud se hlasy na posledních místech shodují, bude volba z kandidátů se shodným
počtem hlasů na jednom místě provedena losem volební komisí. Osoby od 16. místa
v pořadí jsou náhradníky.
5. Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění jejich
výsledků, nejpozději však do dvou týdnů od ukončení voleb. Tuto lhůtu je možno v
závažných případech přiměřeně prodloužit. Výsledky voleb budou zveřejněny na
webových stránkách www.chirurgie.cz.

6. O průběhu voleb sepíše volební komise písemný zápis, který její členové vlastnoručně
podepíší a uloží na sekretariátu ČCHS. Ze zápisu musí být patrno, v jakém termínu
volby probíhaly, kolik bylo odevzdáno platných a neplatných hlasů, kolik hlasů získali
jednotliví kandidáti, jaké bylo výsledné pořadí kandidátů.
7. Kandidát, který byl zvolen, obdrží tuto informaci formou e-mailu do pěti pracovních
dnů od ukončení voleb a musí se svou volbou do pěti pracovních dnů vyjádřit písemný
souhlas předsedovi volební komise. Pokud souhlas s volbou neudělí, či marně uplyne
doba pěti pracovních dnů, bude zvolen náhradník v pořadí následujícím.
8. Pro volbu 3 členů revizní komise se užije odstavec 1-5 analogicky.

Článek 4
1. Na prvním jednání nově zvoleného výboru ČCHS proběhne volba dvou místopředsedů,
vědeckého sekretáře a pokladníka. Přítomno musí být alespoň 9 členů výboru.
2. Volba je tajná, vícekolová. Volba probíhá zvlášť pro 1. místopředsedu, 2.
místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka.
3. Výbor na začátek volby určí dva skrutátory. Skrutátory volí výbor ze svých členů.
4. Výbor navrhuje na každé volené místo 1.-3. kandidáty, kteří se svou volbou musí
vyjádřit souhlas.
5. 1. místopředsedou, 2. místopředsedou, vědeckým sekretářem a pokladníkem se stává
kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská
nadpoloviční většinu hlasů v prvním kole, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem
hlasů do kola druhého, kde vítězí kandidát s prostou většinou odevzdaných a platných
hlasů.
6. Obdobně se postupuje při volbě předsedy revizní komise ČCHS.

Článek 4
1. Volební řád se obdobně použije pro další složky ČCHS.

Místo a datum

