VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY VÝBORU ČCHS A REVIZNÍ KOMISE ČCHS ČLS JEP
I.
Základní ustanovení
1. Výbor ČCHS je patnáctičlenný, revizní komise tříčlenná. Výbor volí předsedu,
dva místopředsedy, sekretáře a pokladníka. Revizní komise volí svého
předsedu.
2. Funkční období obou orgánů je čtyřleté. Může být zkráceno za těchto
podmínek:
a) Plenární schůze výbor nebo revizní komisi odvolá. b) Výbor nebo revizní komise
ze své vůle odstoupí.
c) Poklesne počet u zvolených členů výboru pod 8 a u revizní komise pod dva a není
je již možné z náhradníků doplnit postupem, který odpovídá stanovám a volebnímu
řádu.
d) Dojde k zásadní změně stanov ČCHS v části, která se týká výboru nebo revizní
komise.
e) ČCHS zanikne.
3. Výbor ČCHS a revizní komise jsou voleny elektronickou formou v tajné
dvoukolové volbě.
4. Člen výboru ČCHS nemůže být současně členem revizní komise ČCHS.
5. Právo volit mají pouze řádní členové ČCHS
II.
Způsoby volby výboru ČCHS a revizní komise ČCHS ČLS JEP
1. Volby mohou proběhnout buď dvoukolovou elektronickou formou nebo na
plenární schůzi ČCHS, zúčastní – li se jí více než polovina řádných členů České
chirurgické společnosti.
2. Patnáctičlenný výbor je volen V prvním kole se podává elektronicky návrh na 30
kandidátů ze všech členů České chirurgické společnosti, jejichž seznam je uveden
na webových stránkách České chirurgické společnosti. Ve druhém kole se volí z
třicetimístné kandidátky, sestavené podle počtu získaných hlasů v prvním kole.
Tříčlenná revizní komise se volí
stejným způsobem, pouze z šestimístné
kandidátky.. zvolené elektronicky v prvním kole.
3. Zvoleno je 15 (3) osob, které při volbách obdrží nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti
hlasů na dvou či více místech u konce volitelných míst ( např. 14. - 17.) jsou na první
schůzi zvoleného výboru pozváni všichni, kterých se tato situace týká a obsazení
volných míst ve výboru je řešeno následovně:

a) dohodou mezi osobami s rovností hlasů,
b) tajnou volbou, při níž právo hlasu mají osoby zvolené plenární schůzí včetně těch
s rovností hlasů ( v příkladu na l. až 17. místě).
4. Osoby, které obdržely šestnáctý až třicátý (u revizní komise čtvrtý až šestý)
nejvyšší počet hlasů v první volbě, se stávají náhradníky výboru ČCHS a po uvolnění
místa ve výboru informuje postupně podle pořadí náhradníky předseda výboru ČCHS
až do doby, kdy první z nich uvolněnou funkci příjme. Odmítnutím funkce se
kandidát definitivně zříká nároku na funkci v daném volebním období.
Postup při volbě a doplňování revizní komise je analogický.
III.
Sestavení kandidátek výboru a revizní komise
Kandidátku obou orgánů je možno sestavit několika způsoby. O způsobu sestavení
kandidátky rozhodne podle návrhu výboru ČCHS plenární schůze ČCHS.
Kandidátka se jmenovitým seznamem pro první kolo nesmí být navrhována a
sestavena předem, ani v rámci předvolební kampaně a na úrovni regionů nebo
větších pracovišť. Musí vzniknout ze svobodného rozhodnutí všech oprávněných
členů v prvním kole elektronické volby, Pokud se tato nominace objeví, budou
jednotliví účastníci z tohoto seznamu pro volbu diskvalifikováni. Tento systém
nebrání všeobecné diskusi o nejvhodnějších kandidátech a jejich doporučení.
Druhé kolo volby musí opět vyplynout z naprosto
svobodného rozhodnutí
oprávněných voličů. Všechny nejasnosti kolem zcela svobodné volby musí řešit
volební komise s čestnou radou ČCHS a předložit výsledky a své závěry výboru
ČCHS.
Způsoby sestavení kandidátky:
A.
Kandidátka je sestavena dvoukolovým korespondenčním elektronickým způsobem,
První kolo znamená sestavení třicetičlenné kandidátky, vytvořené vlastním a
spontánním návrhem oprávněných voličů podle jmenného seznamů všech řádných
členů ČCHS na webových stránkách chirurgické společnosti.
Druhé kolo spočívá ve svobodném výběru 15 kandidátů z třicetičlenné kandidátky ,
sestavené volební komisí podle počtu získaných hlasů v prvním kole.
Po získání práva figurovat na volební listině po prvním kole, jsou kandidáti po
vyslovením vlastního souhlasu s volbou seřazeni podle počtu získaných hlasů.
C.
Každý oprávněný volič obdrží ve druhém kole 30 –ti člennou kandidátku a označí ve
druhém kole na 30 – ti členné kandidátce 15 osob, které volí do výboru ČCHS.
Vyjmenování Zaškrtnutí více než 15 kandidátů způsobí zneplatnění volebního listu.
Tento postup je napsán na kandidátce.
IV.

Průběh voleb a vyhlašování výsledků
Volby řídí sedmičlenná volební komise. Výbor ČCHS navrhne 4 členy. Další tři jsou
navrženi a všichni zvoleni na poslední plenární schůzi ČCHS.před volbami. Ihned
po svém zvolení zvolí volební komise svého předsedu, který jejím jménem vystupuje.
Člen volební komise nesmí být sám volen do vedení ČCHS.
Výbor navrhne a plenární schůzi předloží ke schválení termín zahájení a ukončení
voleb.
V.
Volba revizní komise
Pro volbu revizní komise platí analogická pravidla. V kandidatuře do výboru ČCHS a
revizní komise není nikdo ničím omezen
Revizní komise je tříčlenná, volí se elektronickým dvoukolovým způsobem , jak je
výše popsáno. Kandidátka je neplatná, navrhne – li se v prvním kole více než 6
kandidátů a ve druhém kole více než tři kandidáti. Postup je uveden na volebním
lístku.
Na prvním zasedání zvolí členové revizní komise svého předsedu.

VI.
Výklad volebního řádu
Výklad volebního řádu provádí výbor ČCHS ve spolupráci s volební komisí, pokud je
zvolena.
VII.
Ustanovení závěrečná
Volební řád je součástí stanov a změny v něm může provést jen plenární členská
schůze. Tento volební řád byl upraven rozhodnutím výboru ČCHS a přijat na členské
schůzi ČCHS dne 16. 12. 2015 v Praze. Nově navržené stanovy byly schváleny
přítomnými členy ČCHS na plenární schůzi dne 16. 12. 2015. v Praze.
Sváleno na plenární schůzi v Praze, dne 16. 12. 2015

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY FUNKCIONÁŘŮ VÝBORU ČESKÉ
CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
1. Výbor ČCHS volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy, vědeckého
sekretáře a pokladníka.
2. Volba se koná na první řádné schůzi nově zvoleného výboru ČCHS.
3. Podmínkou volby je přítomnost alespoň osmi členů výboru ČCHS.
4. Volba je tajná, vícekolová.
5. Volbu řídí předseda dosavadní revizní komise ČCHS, která se pro tento účel
stává komisí volební.
6. Každý člen výboru má právo kandidovat na kteroukoli z výše uvedených funkcí,
funkce se však nesmí kumulovat.
7. Každý člen výboru má právo podat návrh na obsazení kterékoliv funkce. Návrhy
se podávají tajnou formou na předem připravených lístcích. Po shromáždění návrhů
od všech členů je volební komise zveřejní a navržení členové výboru se vyjádří ke
své kandidatuře do konkrétní funkce. Pokud je kandidát navržen do více funkcí,
vyjádří se, kterou z funkcí je ochoten přijmout.
8. Ke zvolení do každé z funkcí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů celého
patnáctičlenného výboru ČCHS, to znamená vždy nejméně 8 hlasů. . .
a/ Do druhého kola voleb postupují pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
z prvního kola. Pokud je do kterékoliv funkce navržen pouze jediný kandidát a
nezíská v prvním kole 8 hlasů, opakuje se volba v kole druhém. Pokud ani ve
druhém kole nezíská kandidát 8 hlasů, otevírá se diskuse, po které může být
uskutečněno kolo třetí anebo jsou tajnými návrhy znovu určeni noví kandidáti.
b/ Pokud při volbě ze dvou kandidátů nezíská v prvním kole žádný kandidát 8 hlasů,
postupuje se podle bodu a.
c/ Pokud v prvním kole volby ze tří a více kandidátů nezíská nikdo z nich 8 hlasů,
postupují do druhého kola dva, kteří získali největší počet hlasů. Pokud je na druhém
(prvním) místě více kandidátů se stejným počtem hlasů, provádí se mezi nimi volba o

postup do dvojice druhého kola. Pokud ve druhém kole nezíská nikdo z dvojice 8
hlasů, následuje kolo třetí podle stejných pravidel. Pokud ani ve třetím kole nezíská
nikdo z kandidátů 8 hlasů, otevírá se k problému diskuse. Po diskusi může
následovat kolo čtvrté s účastí stejné dvojice anebo se znovu tajným způsobem
sestavuje nová kandidátka.
9. Pokud by ani při volbě z nově sestavené kandidátky nebyla obsazena některá z
funkcí, postupuje se takto:
a/ není-li výbor schopen zvolit předsedu, svolá předseda volební komise ČCHS do
tří měsíců valnou hromadu ČCHS, která na své schůzi zvolí z členů výboru předsedu
ČCHS. Do té doby stojí v čele ČCHS starý výbor a jeho předseda.
b/ Není-li výbor schopen zvolit jednoho místopředsedu, pracuje nadále jen s jedním
místopředsedou.
c/ Není-li výbor schopen zvolit oba místopředsedy, uskuteční volbu místopředsedů
na další (případně ještě další) schůzi výboru.
d/ Není-li výbor schopen zvolit vědeckého sekretáře, vykonává jeho funkci až do
doby, než je vědecký sekretář zvolen, jeden z místopředsedů výboru.
e/ Není-li výbor schopen zvolit pokladníka, vykonává jeho funkci až do jeho zvolení
vědecký sekretář výboru.
f/ Není-li výbor schopen zvolit tři z pěti svých funkcionářů, postupuje se podle bodu
a/.
10. Volební komise výboru ( revizní komise ČCHS) vede o volbách řádný zápis,
který je archivován po celé volební období u vědeckého sekretáře společnosti.

Volba revizní komise (RK)
1. Tříčlenná revizní komise volí svého předsedu.
2. Volba je tajná.
3. Návrh na předsedu RK může potom podat každý její člen tajnou volbou na
předem připraveném lístku.
4. Volby řídí předseda staré revizní komise, která zveřejní návrhy a umožní
navrženým kandidátům vyjádřit se ke kandidatuře.
5. Předsedou RK je zvolena osoba, která v prvním nebo druhém kole získá dva
hlasy.

6. Získají-li v prvním i druhé kole tři kandidáti po jednom hlasu, stává se předsedou
RK ta osoba, která při korespondenční volbě RK získává nejvyšší počet hlasů.
7. Při shodě hlasů i v korespondenční volbě, rozhodne o předsedovi RK los

Tento volební řád byl schválen na plenární schůzi ČCHS dne 13.5.2009

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP

