
 
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vážení členové ČSHLM ČLS JEP, 

 

 

stávající výbor ČSHLM ČLS JEP svým usnesením ze dne 9. 12. vyhlásil volby do výboru a 

revizní komise na volební období 2023 – 2026. Výbor zvolil tyto členy volební komise: 

 

MUDr. Miloš Sázel, ÚLZ – předseda VK 

Petra Němcová DiS., MNO 

PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, Ph.D. et Ph.D., LF Olomouc 

 

 

Volby proběhnou elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP. Nejprve však budete mít tu 

možnost v termínu od 9. 1. 2023 do 13. 1. 2023 elektronicky nominovat kandidáty (zvlášť do 

výboru, zvlášť do revizní komise). Nominovat budete moci max. pět členů výboru a dva 

členy revizní komise. Nominovaný člen však musí s nominací souhlasit. Řádný člen OS 

může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li zvolen do obou orgánů, sám si 

vybere, ve kterém orgánu bude pracovat.  

 

Zpráva o spuštění návrhu kandidátů pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš email 

prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com. Odkazy 

na nominační formuláře společně s přihlašovacími údaji do volebního systému gReception 

budou součástí zaslané zprávy/emailu. Z toho důvodu je nutné aktualizovat Vaší emailovou 

adresu na ČLS JEP, aby Vás zaregistrovala do zmíněného volebního systému. Učiňte tak 

prosím do 31.12.2022 nejlépe písemně na cle@cls.cz nebo hanusova@cls.cz,  

havlikova@cls.cz a jungwirthova@cls.cz. 

 

Zadání pouze tohoto Vašeho emailu Vám umožní vstoupit do systému elektronických voleb 

a zpřístupní volební formuláře pouze Vám a nikomu jinému. Pokud tak neučiníte 

a neaktualizujete svůj email do stanovené lhůty, vybere ČLS JEP první emailovou adresu 

z evidenčního listu. 

 

Z navržených kandidátů, kteří vysloví s kandidaturou souhlas budou vytvořeny dvě kandidátní 

listiny pro volby do výboru a do revizní komise. Jak již bylo zmíněno samotná volba do výboru 

Místopředseda: 

MUDr. Michal Hájek, Ph.D. 

Centrum hyperbarické medicíny, 

Městská nemocnice Ostrava, Katedra 
biomedicínských oborů LF OU, 

Nemocniční 20, 728 80 Ostrava 

 tel: 596 192 483 
e-mail: michalhajek@email.cz  

              

Místopředseda: 
MUDr. Boris Oniščenko 

Oddělení bezpečnosti letů, 

Ústav leteckého zdravotnictví Praha, 
Gen. Píky 1, 

160 60 Praha 6 

tel: 973 208 126 

e-mail: oniscenko@ulz.cz  

Místopředseda: 

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., 

1. Interní kardiologická klinika  

LF UK a FN Hradec Králové,  
Sokolská 581, 500 05 Hradec 

Králové, tel.: 495 834 786 

e-mail: radek.pudil@fnhk.cz 
 

 

Předseda: 
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., 

České národní centrum Evidence-

Based Healthcare a Knowledge 
Translation (Cochrane, JBI, GRADE) 

LF MU, IBA, Kamenice 753/5 

625 00 Brno 
tel: 549 496 691 

e-mail: klugar@med.muni.cz  
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a revizní komise pak proběhne také elektronicky. Zpráva o spuštění samotných voleb Vám bude 

opět zaslána na Váš email v průběhu ledna 2023. Elektronickou volbu budete moci provést 

v období od 23.  1. 2023 do 27. 1.  2023. Byť s příjmem e-mailů nejsou zaznamenány problémy, 

doporučujeme v tomto období kontrolovat také spamový filtr.  

 

 

 

Výsledky voleb budou tedy vyhlášeny do konce ledna 2023 na webových stránkách společnosti. 

 

 

 

Přeji Vám dobrou volbu 

 

 

 
……………………………………………………………….. 

MUDr. Miloš Sázel, předseda volební komise 
 


