Pravidla členství a volební řád
Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy (sekce 35002)
České pediatrické společnosti (SDGHV ČPS)
1) Členství v SDGHV:
•
•
•

Řádným členem SDGHV se může stát jen člen ČPS.
Přidruženým členem SDGHV se může stát i nečlen ČPS, ale tito členové nemají v rámci
pracovní skupiny možnost kandidovat do Výboru, nemají volební ani hlasovací právo.
Dostávají veškeré informace o činnosti SDGHV jako řádní členové.
Členství v SDGHV je bezplatné.

2) Volby do Výboru SDGHV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volby se konají každé 4 roky.
Nejprve je porovnán seznam členů SDGHV se seznamem členů ČPS a na volební listinu jsou
zařazeni jen členové ČPS.
Všichni řádní členové jsou následně požádáni o aktualizaci svých kontaktních údajů tak, aby
jim mohly být doručeny volební lístky nebo odkaz na elektronickou volbu. Zároveň jsou
dotázáni, zda chtějí nebo nechtějí kandidovat do Výboru.
Členové, kteří projeví svůj nesouhlas s kandidaturou, jsou z volebního seznamu vyřazeni.
Výbor SDGHV určí volební komisi složenou ze 3 řádných členů SDGHV, kteří nechtějí
kandidovat do Výboru. Komise dohlíží na regulérnost průběhu voleb.
Následně je volební seznam vyvěšen na www.gastroped.cz a každému řádnému členovi je
zaslán odkaz na elektronickou volbu.
Každý z řádných členů je oprávněn označit nejvýše 7 kandidátů na volební listině.
Výsledek elektronické volby je následně zaslán volební komisi, která po sečtení hlasů a
ověření regulérnosti voleb výsledky zveřejní.
Sedm kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů, se stává členy Výboru SDGHV.
Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení
rozhodne losování za účasti volební komise.
Pokud některý ze zvolených kandidátů členství ve Výboru nepřijme (nebo v průběhu
volebního období z Výboru vystoupí), postupuje do Výboru další člen s nejvyšším počtem
obdržených hlasů.

3) Výbor SDGHV:
•
•
•

•
•

Výbor je tvořen 7 členy, kteří dostali ve volbách největší počet platných hlasů.
Funkční období Výboru je 4 roky.
Výbor volí předsedu na první povolební schůzi Výboru tajným hlasováním. Na tuto schůzi se
musí osobně dostavit všichni členové Výboru tak, aby celkový počet hlasujících byl lichý.
V případě rovnosti hlasů se rozhoduje hlasováním mezi kandidáty, kteří dostali největší počet
hlasů. Povinni jsou hlasovat všichni členové Výboru.
Před volbou předsedy je každý člen Výboru oprávněn vyjádřit svou vůli nekandidovat na
předsedu Výboru.
Hlasování Výboru o jednotlivých tématech během funkčního období Výboru je možné během
řádných schůzí nebo per rollam (emailem).

Výše nespecifikované aspekty členství a voleb se řídí příslušnými platnými předpisy ČLS JEP:
- viz. https://www.cls.cz/dokumenty-a-formulare-cls#stanovy-a-rady

