
Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP  z.s. 

Volební řád 

§ 1 Obecná ustanovení  

1. Volební řád Společnosti pro gastrointestinální onkologii České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně z.s. (dále jen SGO) vychází z příslušných ustanovení Stanov  a 
Volebního řádu ČLS JEP. 

2. Volební řád SGO upravuje volby do výboru a revizní komise SGO.  

§ 2 Volené orgány a funkce  

1. Shromáždění členů SGO volí tyto stálé orgány: 

a) Výbor SGO v počtu tří a více členů 

b) Revizní komisi SGO v počtu tří členů 

2. Shromáždění členů SGO volí tyto pracovní orgány: 

a) Pracovní předsednictvo v počtu pěti a více členů 

b) Mandátovou, návrhovou a volební komisi (v případě voleb) v počtu tří a více 
členů 

c) Další pracovní orgány podle svého uvážení 

3. Členové výboru SGO volí ze svého středu předsedu, místopředsedu (místopředsedy), 
vědeckého sekretáře a pokladníka. 

4. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu. 

5. Členové pracovních orgánů volí ze svého středu předsedu. 

§ 3 Omezení výkonu funkce  

1. Délka volebního období výboru a revizní komise SGO je 4 roky. 

2. Člen revizní komise SGO nesmí být současně členem výboru SGO.  

§ 4 Volební právo  

1. Právo volit a být volen do výboru a revizní komise SGO mají všichni řádní členové SGO. 

2. Volební právo řádných členů SGO je rovné a přímé.  

 



§ 5 Způsob hlasování a jeho platnost  

1. Při volbě do výboru a revizní komise SGO musí být uplatněno tajné hlasování. Při volbě 
do ostatních orgánů SGO může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování podle 
rozhodnutí účastníků jednání s právem volit (dále jen „oprávněných voličů“). 

2. Funkcionáři jsou zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu hlasů oprávněných voličů.  

§ 6 Příprava voleb  

1. Jednotlivci či skupiny z řad členů SGO mohou provádět volební kampaň. V jejím rámci 
mohou být navrhováni kandidáti do volených orgánů a funkcí a mohou být sestavovány 
kandidátní listiny. 

2. Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v 
duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický a 
svobodný průběh voleb. 

3. Výbor SGO zajistí veškeré podmínky pro úspěšné konání voleb. Stanoví rovněž počty 
volených členů orgánů v případech, kdy nejsou pevně určeny.  

§ 7 Volební komise  

1. Volby řídí a organizuje, za jejich průběh odpovídá a případné stížnosti řeší volební 
komise, jejíž členové plní zároveň i funkci skrutátorů. 

2. Členové volební komise jsou voleni jednotlivě.  

3. Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina 
jejích členů. 

§ 8 Způsob voleb  

1. Volby do výboru a revizní komise SGO probíhají jednokolově v rámci shromáždění členů 
SGO. Při korespondenčním způsobu voleb musí být obesláni všichni oprávnění voliči.  

2. Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění jejich 
výsledků.  

3. O průběhu voleb a výsledcích vyhotovuje volební komise zápis, který podepíší všichni 
její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají. Zápis je schvalován 
v rámci usnesení z jednání. 

4. Funkcionáři jsou zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu odevzdaných hlasů. 

5. Zápisy a ostatní písemnosti předají členové volební komise nově zvolenému orgánu k 
archivaci. Určený člen nově zvoleného orgánu předá jednu kopii zápisu sekretariátu ČLS 
JEP. 

 

 



§ 9 Účinnost  

1. Tento volební řád byl schválen výborem SGO dne 29.4. 2015 a platnosti a účinnosti 
nabývá dnem schválení předsednictvem ČLS JEP. 

 
V Praze dne 29.4.2015   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD 

předseda SGO ČLS JEP 
 

 


