V Praze, 17. 2. 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letos končí funkční období výboru České urologické společnosti ČLS JEP, zvoleného v roce
2011. Proběhnou tedy nové volby tak, aby zvolené orgány byly představeny na 61. výroční konferenci
v Olomouci 21. - 23. 10. 2015. Dle Stanov ČUS ČLS JEP budou voleny samostatně dva reprezentativní
orgány společnosti: výbor společnosti a revizní komise (RK). Výbor je devítičlenný, revizní komise
tříčlenná.
Volby proběhnou korespondenčním způsobem ve dvou kolech. Volební lístky jsou rozesílány
oddělením členské evidence ČLS JEP, hlasování je anonymní. Všichni členové naší odborné
společnosti obdrží orazítkovaný volební lístek s obálkou pro dané kolo voleb. Všichni členové výboru
a revizní komise musí být řádnými členy ČUS ČLS JEP, hlasovací právo mají pouze řádní členové. Je ve
vlastním zájmu každého voliče, aby měl v pořádku členství (včetně zaplacených příspěvků) a
aktualizovaná data dosažitelnosti (především adresu bydliště či pracoviště). Tato evidence je vedena
na sekretariátu ČLS JEP. Druhotně je vedena též na sekretariátu ČUS ČLS JEP. V případě, že neobdržíte
volební lístek, kontaktujte, prosím, sekretariát ČUS. (Neúčast v prvním kole neznamená neúčast
v kole druhém). Volební kampaň probíhá dle § 6 odstavec 3 Volebního řádu ČLS JEP, platného od 23.
1. 2012. Volební kampaň je zpravidla zahájena 3 měsíce před konáním voleb a musí být ukončena
nejpozději 24 hodin před zahájením voleb. Ukončení kampaně je tedy 20. 4. 2015 pro I. kolo a 20. 7.
2015 pro II. kolo. Volební komise si vyhrazuje právo, v případě porušení § 6, odst. 2 VŘ ČLS JEP,
vyřadit kandidáta z volebního lístku.

Do přiloženého volebního lístku pro první kolo napište, prosím, nejvýše tolik navržených jmen
členů odborné společnosti do výboru ČUS, kolik je kolonek, a totéž do revizní komise. Menší než
uvedený počet je možný, vyšší nikoliv. To znamená, že volební lístek bude platný, pokud bude
obsahovat 0-18 kandidátů do výboru a 0-6 kandidátů do RK. V prvním kole může být stejný kandidát
navržen jak do výboru, tak i do RK. Volné kolonky pak proškrtněte. Jména musí být čitelná a
nezaměnitelná, v pořadí příjmení a jméno, při duplicitě odlišit pracovištěm. Prosíme o odeslání
vyplněného originálu volebního lístku individuálně, v přiložené obálce na adresu ČLS JEP (pro
odesílatele bezplatně). Každá obálka může tedy obsahovat jen jeden volební lístek. Platné budou
pouze hlasy na volebním lístku s kulatým razítkem. Pro platnost lístku je rozhodující datum odeslání
(poštovní razítko na obálce). První kolo bude probíhat v termínu 21. 4. - 21. 6. 2015. Druhé kolo bude

probíhat od 21. 7. do 21. 9. 2015. Obálky si vyzvedne člen volební komise na sekretariátu ČLS JEP. Pro
první kolo voleb není nutný souhlas navrhovaného kandidáta.
Volební komise po termínu prvního kola sečte počty hlasů dané jednotlivým kandidátům a
připraví 18 členný seznam kandidátů s nejvyšším počtem hlasů pro druhé kolo voleb do výboru ČUS a
seznam šesti členů do revizní komise. Všichni kandidáti před uvedením na volební lístek pro druhé
kolo musí souhlas s kandidaturou písemně potvrdit. Ve druhém kole lze kandidovat pouze do jednoho
orgánu ČUS. Poté budou podle stejných pravidel vytvořeny a rozeslány volební lístky pro kolo druhé.
Na nich budou již uvedena jména 18 navržených kandidátů s nejvyšším počtem hlasů pro výbor a šesti
pro RK. Tento seznam bude zaslán ve druhém kole s dalšími podrobnými pokyny pro toto kolo.
Podrobnější informace k volbám najdete ve Stanovách ČUS ČLS JEP a také ČLS JEP na
příslušných webech. Volební řád a seznam členů je k dispozici na webu www.cus.cz.
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