
Vážení členové České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, 

 

stávající výbor ČSKB svým usnesením z 26. 1. 2022 vyhlásil volby do výboru ČSKB, výboru 

sekce zdravotních laborantů a revizní komise na volební období 2022 – 2026. Výbor zvolil 

tyto členy volební komise: 

  RNDr. Pavla Hložková, předsedkyně 

MUDr. Ivo Lerch 

Mgr. Ferdinand Los 

RNDr. Miloš Pollak 

Hana Horáková 

Volby proběhnou kombinovanou formou ve spolupráci s členskou evidencí ČLS JEP. 

Vzhledem k problémům s kandidátkami byly volby původně zahájené 14. 2. 2022 zrušeny, 

kandidátky opraveny a vyhlašují se volby nové: 

1. V termínu od 28. 2. do 14. 3. 2022 budete mít možnost navrhovat kandidáty ze všech 

volitelných členů společnosti. Vybrat můžete max. 24 členů výboru: 14 členů výboru 

z kandidátky „Analytici + lékaři“, 10 členů výboru z kandidátky „Laboranti“ a maximálně 6 

členů revizní komise, tedy dvojnásobný počet než je počet definitivní. Zaškrtnutí/vypsání  

menšího počtu kandidátů je možné. V opačném případě se stává hlasovací lístek neplatným. 

Vyplněné hlasovací lístky vložte do přiložené zpětné obálky s nápisem VOLBY na udanou 

adresu a zašlete nejpozději do …….14. 3. 2022…………………(rozhodující je datum na 

poštovním razítku). 

2. V termínu 21. – 27. 3. 2022 budou na webových stránkách ČSKB zveřejněny výsledky 1. 

kola voleb a prohlášení kandidátů zvolených v prvním kole, kteří svou kandidaturu potvrdili; 

vyjádří v nich své představy o práci ve výboru resp. revizní komisi.  

3. V termínu od 28. 3. do 11. 4. 2022 proběhne 2. kolo voleb; budete mít možnost vlastní 

volby z kandidátů, zvolených v prvním kole. Každý volič může volit pouze jednou. Vybrat 

můžete max. 7 členů výboru z původní kandidátky „Analytici + lékaři“, 5 členů výboru 

z původní kandidátky „Laboranti“ a 3 členy revizní komise.  

4. Výsledky voleb budou po potvrzení volební komisí vyhlášeny na webových stránkách 

společnosti. 

5. Předběžně dne 20. 4. 2022 bude následovat společná schůze starého a nového výboru 

ČSKB, kde budou zvoleni předsedové výboru ČSKB, výboru sekce zdravotních laborantů a 

revizní komise. Nové výbory si pak rozdělí další funkce.  

 

Přeji Vám dobrou volbu. 

RNDr. Pavla Hložková 


