
 
 

str. 1 

 

 
V Praze dne 11.1.2023 
 

 
 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se rozhodl na základě holých faktů osvětlit 
vyhrocenou situaci kolem voleb členů výboru Sekce ambulantní péče.  
 
 
Volby do výboru Sekce ambulantní péče 2022  
 
Ke dni zahájení volby 7.11.2022 bylo na sekretariátu České lékařské společnosti JEP evidováno 
228 členů Sekce ambulantní péče. Volby byly ukončeny 20.11.2022, bylo zvoleno 9 členů 
výboru. Z tříčlenné volební komise hlasovaly 2 členky pro platnost voleb a souhlasily se 
zveřejněním výsledků (mailem dr. Kertészová 22.11., dr. Nováková 23.11., dr. Novotná se 
nevyjádřila). Volby tedy byly uznány za platné.  
 
28.11. dr. Šolle podal stížnost, kde rozporuje počet členů, oprávněných volit. Následně 
sekretariát ČLS JEP sděluje, že ke dni zahájení voleb bylo právoplatně zaregistrováno 228 
členů. Právník ČLS JEP vydal stanovisko, že všech 228 členů ambulantní sekce bylo oprávněno 
volit. Volební komise proto hlasovala o stížnosti dr. Šolleho s výsledkem: předsedkyně komise 
(8.12.) hlasovala pro platnost voleb, 2 zbylé členky se hlasování (doloženo maily z 8. a 9.12) 
zdržely. Celý proces ještě zhodnotila revizní komise výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP 
a nezjistila, že by při volbách nových členů výboru Sekce ambulantní péče došlo k porušení 
volebního řádu a stanov PS ČLS JEP a ČLS JEP.  
 
Dne 3.1.2023 právník ČLS JEP znovu zhodnotil celou situaci a konstatoval, že výsledek voleb je 
platný. Podle právního stanoviska ČLS JEP podání dalších stížností nebrání v zahájení činnosti 
nově zvoleného výboru.  
 
Následně výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP na své schůzi 4.1.2023 vzal výsledek voleb 
na vědomí a očekává, že právoplatně zvolený nový výbor sekce začne pracovat.  
 

Emailová korespondence, dokládající hlasování komise, je pro případ eventuálních 
dalších sporů u předsedkyně volební komise a sekretářky PS ČLS JEP.  
 



Stanovisko k volbám  

  
Děkuji za zaslání podkladů k volbám do výboru Sekce ambulantní péče  PS ČLS JEP, záležitost jsem 
projednal s paní Šenderovou - ředitelkou sekretariátu ČLS JEP a s paní Jungwirtovou vedoucí 
centrální evidence členů.  
K Vaší žádosti o konzultaci ohledně provedené volby sděluji následující stanovisko: 

 

 Žádost o prošetření regulérnosti voleb podal volební komisi dne 28.11.2022 MUDr. Zdeněk 
Šolle, řádný člen Sekce ambulantní péče  PS ČLS JEP, žádost byla podána ve lhůtě stanovené VŘ 

ČLS JEP,  ještě před vyhlášením výsledků voleb.  

MUDr. Šolle v žádosti o prošetření uvádí:  

„pochyby se týkají zejména toho, že se v průběhu voleb navýšil počet členů sekce tedy osob, 
které se mohou voleb účastnit s tím, že na stránkách PS byl k 12.10.2022 uveden seznam členů 
sekce v celkovém počtu 2016 (patrně jde o přepis a správně má být uvedeno 216) a ve zprávě o 
volebních výsledcích je uveden počet osob, které mohli volit - 228. Znamená to tedy, že v průběhu 
voleb se navýšil počet členů sekce o 12 osob.“ 

Problematika je poměrně široce popisována, lze ji zjednodušit na tyto otázky: 

a) Kdo může volit členy výboru sekce? 

Volit může každý řádný člen OS, který je současně členem dané sekce.  

b) K jakému datu vzniká členství v sekci? 

Členství v sekci vzniká ke dni doručení žádosti řádného člena PS o členství v sekci a to 
výboru OS nebo  výboru sekce, příp. sekretariátu ČLS JEP. Vznik členství v sekci není interními 
předpisy PS vázán na evidenci. Je nutno rozlišovat vznik členství a evidenci členství - jako následný 
administrativní úkon. 

c) Mohou volit i členové sekce, kteří se stali členy sekce po vypsání voleb do výboru? 

Toto záleží na rozhodnutí výboru sekce, jakým způsobem právo volby z hlediska času 
při  vypsání voleb do výboru sekce vymezí. Např. ..... volit mohou členové sekce, jejichž členství 
vzniklo ke dni 31.10.2022 nebo vzniklo ke dni možnosti podat návrh kandidátů nebo vzniklo ke dni 
zahájení samotné volby členů výboru .... Protože jsem ve vypsání voleb výborem sekce žádné 
takovéto časové omezení nenašel, tak členové sekce, kteří se stali členy před zahájením volby 
samotné, mohou platně volit. Šetřením v členské evidenci jsme zjistili, že všichni noví členové sekce 
se stali členy sekce ještě před započetím volby samotné, a tak bylo v den zahájení voleb všech 228 
členů sekce oprávněných volit. 

Nad rámec výše uvedeného bych chtěl uvést, že omezení práva volit u člena sekce, vázané 
na podmínku evidence výborem sekce, bych považoval za omezení odporující předpisům. Evidence je 
pouhý administrativní (evidenční) úkon a např. opomenutí v evidenci člena nemůže zbavit řádného 
člena sekce práva volit. 

Současně bych doporučoval věnovat pozornost předpisům PS ČLS JEP a jejích sekcí, 
protože jsem tam shledal úpravy, které jsou s ohledem na změny předpisů již delší dobu překonané. 

 

V Praze dne 6.12.2022 

                                                    JUDr. Petr Vacek, advokát 


