
STATUT SEKCE TELEMEDICÍNY ČSLF ČLS JEP 
 

Definice: Sekce Telemedicíny (dále ST) sdružuje v rámci ČSLF ČLS JEP lékaře, biology, fyziky, biofyziky, 
techniky, farmaceuty a další pracovníky ve zdravotnictví, v biomedicínském výzkumu a ve školství, se 
zájmem o aplikace telemedicíny. Statut sekce telemedicíny v plném rozsahu respektuje Stanovy ČSLF 
ČLS JEP. 
 

Členství v ST:  
1) Sekce Telemedicíny ČSLF ČLS JEP je otevřena každému členu ČSLF ČLS JEP, který respektuje 

stanovy ČSLF ČLS JEP a tento statut ST ČSLF ČLS JEP.  
2) Noví členové ST jsou přijímáni na doporučení současných členů ST, kteří se tím zaručují za 

odbornou úroveň nových adeptů členství. Noví členové jsou přijímáni nadpoloviční většinou 
při tajném hlasování za účasti minimálně poloviny všech členů ST. 

 

Organizace ST: 
1) Členové ST vybírají kandidáta na svého předsedu a místopředsedu na dvouleté funkční období.  
2) V prvním kole může každý člen ST navrhnout při tajném hlasování libovolného člena ST na 

kandidáta na předsedu/místopředsedu. 
3) Ve druhém kole může každý člen hlasovat pouze pro jednoho kandidáta na předsedu a 

jednoho kandidáta na místopředsedu. Hlasování se musí účastnit minimálně polovina všech 
členů ST. Kdo dostane nejvíce hlasů, je zvolen předsedou/místopředsedou. Předseda a 
místopředseda nemůže být stejná osoba.  

4) Předseda sekce má povinnost: 
a) Svolávat schůzi ST minimálně 1x ročně (elektronicky) 
b) Svolat schůzi ST nejdéle do 1 měsíce, pokud je o to požádán alespoň 1/3 členů 
c) Poslat členům zápis z jednání ST elektronickou cestou nejdéle do 14 dnů, po odsouhlasení 

zápisu je konečná verze umístěna na webové stránky ČSLF ČLS JEP 
d) 1x ročně informovat výbor ČSLF ČLS JEP o činnosti ST 
e) Řídit aktivity Výboru ST  
f) Ve spolupráci s ostatními členy navrhnout zrušení členství v ST členovi, který se 1 rok bez 

omluvy nedostavil na schůzi ST a který se 1 rok aktivně nepodílí na jednání ST.  
g) Jednat a konat s ostatními partnery a organizacemi ČSLF ČLS JEP a ČLS JEP v duchu závěrů 

přijatých na schůzích ST. 
h) Zorganizovat nové volby předsedy/místopředsedy nejpozději 3 měsíce před uplynutím 

funkčního období nebo samostatně místopředsedy nejpozději 3 měsíce po odstoupení, 
nečinnosti či neplnění povinností místopředsedy.  

5) Předseda může pověřit místopředsedu či člena Výboru ST zastupováním a vykonáváním 
vybraných úkolů.  

6) V případě odstoupení, nečinnosti či neplnění povinností předsedy funkci předsedy přebírá 
v plném rozsahu místopředseda. Ten je pak povinen nejpozději do 3 měsíců zorganizovat nové 
volby předsedy a místopředsedy.  

7) Předseda jmenuje a odvolává členy Výboru ST.  
8) Počet členů Výboru ST není pevně daný a každý člen Výboru ST odpovídá za vybranou oblast, 

za kterou je jmenovaný předsedou. 
9) Výbor ST je řízen předsedou a koordinuje odbornou činnost ST. 
10) Všichni členové ST mají povinnost aktivně se účastnit schůzí ST a její činnosti a konat v duchu 

společných závěrů schůzí ST. 
11) Ke schválení každého závěru z jednání ST je nutný souhlas nadpolovičního počtu přítomných 

členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ST. Nutnost účasti minimálně poloviny 
všech členů ST upravuje tento statut.   

 

Změna a úpravy Statutu ST: Změnu statutu ST může navrhnout každý člen ST. Změna musí být 
projednána na nejbližším zasedání ST a závěr je písemně zaznamenán v zápisu jednání a rozeslán všem 
členům. Ke změně statutu dochází v případě, že se změnou souhlasí nejméně polovina všech členů ST. 
 

V Praze 3.6.2019 schváleno jednomyslně všemi zakládajícími členy sekce Telemedicíny ČSLF ČLS JEP. 


