Záznam o schůzce volební komise k volbám do SRFM ČLS JEP na volební období 2020-2024.
Volby do Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP proběhly kombinovanou formou
(elektronickou a korespondenční) ve dnech 25.5.-21.6.2020. Informace o volbách byly rozesílány
jednak na e-mailové adresy členů, kteří mají uveden aktivní e-mail v registru ČLK, jednak
korespondenčně na adresy těch členů, kteří uvedenou aktivní e-mailovou adresu nemají, a dále byly
podrobné informace zveřejněny na webu SRFM.
Volby proběhly bez komplikací.
Schůzka volební komise ve složení MUDr. Natálie Šebková (předsedkyně volební komise), MUDr.
Milena Kolářová a MUDr. Lucie Pešicová se uskutečnila 30.6.2020 od 14:00 hod na Klinice
rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Albertov 7.
Byly prohlédnuty protokoly o výsledcích hlasování ze systému gReception, které obdržela MUDr.
Šebková e-mailem ze sekretariátu ČLS JEP dne 22.6.2020. Dále byly prohlédnuty obálky, došlé na
sekretariát ČLS JEP, které tam 25.6.20209 osobně vyzvedla MUDr. Šebková. Jednalo se o 1 otevřenou
obálku - nedoručený korespondenční hlasovací lístek pro MUDr. Tomanovou, vrácený z adresy
Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, a dále 3 zalepené obálky. Ty byly volební komisí otevřeny.
Jedna byla hodnocena jako neplatná, neboť datum na poštovním razítku bylo 22.6.2020, tzn. až po
skončení voleb (zvýrazněno barevně již z ČLS JEP). Ve druhé byl jeden volební lístek do výboru, který
byl hodnocen jako neplatný, neboť na něm nebyl požadovaný údaj o počtu volených kandidátů (viz
text průvodního dopisu ke korespondenčním volbám). Za platné byly tedy vzaty pouze volební lístky
do výboru a do revizní komise z poslední obálky. Tyto hlasy byly volební komisí přičteny k hlasům
z volby elektronické a na základě připočtení byly zpracovány upravené seznamy zvolených kandidátů.
Následně volební komise telefonicky kontaktovala zvolené kandidáty v pořadí sestupně podle počtu
obdržených hlasů s dotazem, zda kandidaturu přijímají, a v případě, že byli na voleném místě do
výboru i do revizní komise, jaké z těchto funkcí dají přednost.
Vzhledem k tomu, že některé kandidáty se nepodařilo 22.6.2020 telefonicky kontaktovat a někteří si
vzali čas na rozmyšlenou, volební komise svou schůzku ukončila. Vyjádření všech těchto zbylých
kandidátů se podařilo získat do 2.7.2020.
Druhá schůzka volební komise se uskutečnila 3.7.2020 v 7:30 ve stejném personálním složení a na
stejné adrese. Vzhledem k tomu, že na posledním voleném místě do výboru i do revizní komise
zůstali vždy dva kandidáti se stejným počtem hlasů, bylo přistoupeno v souladu s Volebním řádem
ČLS JEP k losování volební komise. Jeho výsledkem byl vždy jeden vylosovaný, který doplnil složení
volených orgánů do plného počtu. Všichni čtyři dotčení kandidáti byli o výsledku informování
telefonicky.
Výsledkem druhé schůzky volební komise byl definitivní seznam zvolených a funkci akceptujících 15
členů výboru a 3 členů revizní komise SRFM ČLS JEP. Tyto seznamy a seznam všech volených členů
s alespoň jedním počtem hlasů budou dle dohody předány stávajícímu předsedovi SRFM MUDr.
Maršálkovi ke zveřejnění na webu SRFM do 5.7.2020.
Informace o možnosti podat stížnost na průběh voleb jsou taktéž zveřejněny na webu SRFM.
Konkrétní termín první schůze nového výboru určí stávající předseda SRFM MUDr. Maršálek po
dohodě s předsedkyní volební komise po zveřejnění definitivních výsledků, předběžný termín je
plánován na první polovinu září 2020. Předsedkyně volební komise se zúčastní úvodu prvního
zasedání nového výboru.

V Praze dne 3.7.2020.

MUDr. Natálie Šebková
MUDr. Milena Kolářová
MUDr. Lucie Pešicová

