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V Praze dne 23.1.2023 

 
 
 

Zpráva revizní komise PS ČLS JEP o průběhu voleb do Sekce 

ambulantní péče 
 

Na schůzi výboru PS ČLS JEP dne 7.9.2022 byli členové výboru informováni o volbách do 

Sekce ambulantní péče a jejich harmonogramu. 

 

Průběh voleb: 

Návrh kandidátů proběhl 12.10.2022 13.50 hodin - 26.10.2022 23.59 hodin. 

 

Sběr souhlasů nominovaných kandidátů proběhl 12.10.2022 – 4.11.2022. 

 

Seznam navržených kandidátů k 7.11.2022 obsahoval 40 kandidátů. 

 

V Centrální evidenci členů ČLS JEP bylo ke dni 7.11.222 zapsáno 228 členů Sekce 

ambulantní péče. 

 

Elektronická volba byla zahájena 7.11.2022 ve 12.47 hodin a ukončena byla 20.11.2022 ve 

23.59 hodin.  

 

Elektronicky hlasovalo celkem 131 z celkově oprávněných 228 voličů.  

 

Se souhlasem MUDr. Kertészové (předsedkyně volební komise) a MUDr. Dagmar Novákové 

(členka volební komise) byly dne 23.11.2022 zveřejněny výsledky voleb e-mailem členům 

Psychiatrické společnosti ČLS JEP (postup dle Volebního řádu § 8 odst. 7,8).  

 

Ke dni 28.11.2022 volební komise obdržela stížnost MUDr. Šolleho týkající se počtu 

oprávněných voličů, kdy mělo dojít k navýšení členů sekce v době mezi 12.10.2022 – 

7.11.2022 o 12 členů.  

 

Podle vyjádření právníka ČLS JEP jsou oprávněni volit všichni členové sekce evidovaní 

v Centrální evidenci ČLS JEP k datu zahájení voleb, tj. k 7.11.2022. 

 

Dne 7.12.2022 byl výbor PS ČLS JEP seznámen s výsledky voleb do Sekce ambulantní péče 

a vzal je na vědomí. 

 

Volební komise následně vydala dne 9.12.2022 zprávu, v rámci níž je uvedeno, že hlasovala 

předsedkyně volební komise MUDr. Dana Kertészová, ostatní členky volební komise se 

zdržely hlasování.  

 

Dne 21.12.2022 MUDr. Zdeněk Šolle a další lékaři podali podnět volební komisi ohledně 

oprávněnosti zveřejnění výsledků voleb a předání kompetencí revizní komisi PS ČLS JEP.  
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Z jednání dne   s ředitelkou sekretariátu ČLS JEP paní Šenderovou a právníkem ČLS JEP 

JUDr. Vackem dne 3.1.2023 vyplynulo, že výsledek voleb byl vyhlášen dne 23.11.2022 

rozesláním e-mailem. Vyhlášení výsledků odsouhlasila nadpoloviční většina volební komise. 

S vyhlášením výsledků voleb souhlasila  MUDr. Dana Kertészová  (předsedkyně) a MUDr. 

Dagmar Nováková (členka volební komise), MUDr. Gabriela Harantová Novotná se 

nevyjádřila.  Dle vysvětlení právníka se má nově zvolený výbor sekce ujmout své činnosti. 

 

Předseda revizní komise MUDr. Jan Tuček uvedl na výboru PS ČLS JEP dne 4.1.2023, že 

revizní komise PS ČLS JEP nezjistila porušení stanov v průběhu voleb do Sekce ambulantní 

péče PS ČLS JEP.  

 

Dne 5.1.2022 po jednání na výboru PS ČLS JEP na základě souhlasu přítomných členů 

výboru byli noví členové výboru Sekce ambulantní péče vyzvání k zahájení činnosti výboru.  

 

Revizní komise PS ČLS JEP na základě uvedených podkladů konstatuje, že volby do Sekce 

ambulantní péče proběhly v souladu s platnými stanovami PS ČLS JEP a ČLS JEP.  

 

 

 

MUDr. Jan Tuček, Ph.D., LL.M. 

Předseda revizní komise PS ČLS JEP 

 

 

 

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. 

Člen revizní komise PS ČLS JEP 

 

 

 

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. 

Člen revizní komise PS ČLS JEP 
 


