Česká hematologická
společnost ČLS JEP
V Praze dne 21.2. 2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v tomto roce končí čtyřleté funkční období orgánů České hematologické společnosti ČLS JEP, které
jste zvolili v roce 2014. Je naším současným úkolem zvolit výbor ČHS, revizní komisi, výbor sekce
zdravotních laborantů a výbor sesterské sekce na další období. Výbor ČHS se na své schůzi konané
19.2.2018 usnesl, že podobně jako v minulosti budou volby konány korespondenční formou.
Do 29.3.2018 navrhněte kandidáty do jednotlivých orgánů ČHS. Na základě návrhů kandidátů
sestaví volební komise podle počtu hlasů kandidátní listiny do výboru ČHS, revizní komise, výboru
sekce zdravotních laborantů a výboru sesterské sekce. Do výboru sekce zdravotních laborantů jsou
voleni laboranti s hematologickou specializací, aktivně pracující v oboru klinická hematologie. Na
základě kandidátních listin vypracuje volební komise volební lístky, které zašle prostřednictvím ČLS
všem řádným členům společnosti. Na volebních lístcích bude uveden dvojnásobný počet kandidátů
než bude zvolený počet členů výboru a revizní komise. Do výboru bude zvoleno celkem 11 členů
ČHS. Devět míst obsadí členové s nejvyšším počtem hlasů ve volbách, dvě místa zaujmou zástupci
sekce zdravotních laborantů a sesterské sekce. Členem výboru bude minimálně 1 VŠ nelékař, pokud
by do výboru ČHS nebyl zvolen přímo, bude členy výboru prvních 8 zvolených + nelékař s nejvyšším
počtem hlasů.
Řádný člen společnosti může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li zvolen do
obou orgánů, sám si vybere ve kterém orgánu bude pracovat.
Výbor ČHS zvolil volební komisi, která volby zorganizuje a provede sčítání hlasů pro tvorbu
kandidátky a voleb v následujícím složení:
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
k této informaci je připojen návrhový list a obálka se zpětnou adresou, obě opatřené razítkem
ČLS JEP. Do návrhového listu napište vaše jmenné návrhy kandidátů do jednotlivých orgánů ČHS
(maximálně 10 osob do Výboru ČHS, maximálně 3 do Revizní komise, maximálně 5 do Výboru sester
a maximálně 5 do Výboru zdravotních laborantů . Seznam členů společnosti naleznete na
www.hematology.cz v záložce Volby 2018. Váš návrhový list odešlete přiloženou obálkou do 29.3.
2018. Platný je pouze jeden návrhový list v jedné obálce.
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