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Vážení členové České hematologické společnosti ČLS JEP, 
 
stávající výbor ČHS ČLS JEP svým usnesením ze 7. 2. 2022 vyhlásil volby do výboru a 
revizní komise na volební období 2022 – 2026. Výbor zvolil tyto členy volební komise: 
  prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. (předseda) 
  RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. 
  Bc. Dagmar Zmeškalová 
 
Výbor rozhodl, že volby proběhnou v souladu se stanovami České lékařské společnosti J. E. 
Purkyně hybridní formou (korespondenčně a elektronicky) ve spolupráci se sekretariátem 
ČLS JEP. Byť je zájmem a povinností každého člena udržovat svoje kontaktní údaje aktuální, 
výbor se rozhodl požádat vás o potvrzení vašich emailových adres. Prosíme proto, odpovězte 
na tento e-mail (na odesílající e-mailovou adresu) do pondělí 7. 3. 2022 a tím potvrdíte 
aktuálnost Vaší emailové adresy. Členové, kteří nebudou mít uvedenou žádnou e-mailovou 
adresu, budou volit korespondenčně. 
 
V termínu od 4. 4. 2022 do 2. 5. 2022 proběhne korespondenčně předkolo voleb, v němž 
mohou členové ČHS navrhnout kandidáty pro finální volbu. Kandidovat může každý řádný 
člen společnosti. Na základě návrhů kandidátů sestaví volební komise podle počtu hlasů 
samostatné kandidátní listiny do výboru ČHS, revizní komise, pro vysokoškoláky nelékaře 
pracující v laboratoři, do 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. Pro vysokoškoláky nelékaře pracující 
v laboratoři bude vedena zvláštní kandidátní listina, protože členem zvoleného výboru bude 
minimálně jeden vysokoškolák nelékař. 
 
V termínu od 23. 5. 2022 do 13. 6. 2022 budou mít členové společnosti možnost vlastní 
elektronické volby z kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí. Každý volič může 
volit pouze jednou. Vybrat může maximálně 8 členů výboru, 3 členy revizní komise, jednoho 
vysokoškoláka nelékaře pracujícího v laboratoři (který bude volený zvlášť) a po 5 členech 
výborů sekcí zdravotních sester a zdravotních laborantů. 8 míst nového výboru obsadí členové 
s nejvyšším počtem hlasů ve volbách, po jednom místě zaujmou zvlášť volený vysokoškolák 
nelékař a zástupci sekcí zdravotních laborantů a sester. Zpráva o spuštění voleb pro 
elektronické volby společně s detailním návodem Vám bude zaslána na Váš e-mail 
prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com . 
 
Elektronická volba bude otevřena do půlnoci 13. 6. 2022. 
 
Výsledky voleb budou vyhlášeny do 20. 6. 2022 na webových stránkách společnosti. 
Sledujte prosím své e-mailové adresy a web společnosti s dalšími informacemi o volbách. 
Přejeme Vám dobrou volbu. 
 
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., předseda volební komise ČHS ČLS JEP 
 
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., předseda ČHS ČLS JEP 
 
prof. MUDr. Jan Starý, CSc., vědecký sekretář ČHS ČLS JEP  


