
STANOVY ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, Z. S. 

(dále jen „Stanovy“) 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Název. Název spolku je Česká kardiologická společnost, z. s. (dále jen „ČKS“). 

1.2. Sídlo. Sídlo ČKS je Brno. 

1.3.Účel spolku. Účelem ČKSje zvyšování odborné úrovně kardiologie v České republice a 
podpora péče o nemocné s kardiovaskulárními onemocněními. 

1.4. Základní vymezení činnosti. ČKS je spolkem, kterýsdružuje především osoby, které se 
podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě anebo výzkumu kardiovaskulárních chorob. ČKS je 
pokračovatelkou Československé kardiologické společnosti založené v r. 1929.Ve spolupráci 
s dalšími subjekty a orgány se ČKS podílí na výchově a expertní činnosti v oboru kardiologie, 
pořádá odborné akce, uděluje granty a vydává odborný časopis Cor et Vasa (v elektronické 
nebo tištěné podobě). ČKS je zástupcem české kardiologie v Evropské kardiologické 
společnosti (ESC) a ostatních mezinárodních odborných organizacích. 

1.4. Vnitřní předpisy. K provedení těchto Stanov může Výborvydat provozní řád. 

2. Členství v ČKS, určení práv a povinností členů  

2.1. Druhy členství.Existuje pět druhů členství v ČKS:  

a)  řádné lékařské,  

b)  řádné nelékařské,  

c)  mimořádné,  

d)  zahraniční a  

e)  členství čestné, které je dále děleno na řádné čestné členství a mimořádné čestné 
členství. 

2.2. Obecné podmínky členství. Bez ohledu na druh členství se členem ČKS může stát pouze 
svéprávná fyzická osoba starší 18let. 

2.3. Přijetí člena. S výjimkou čestného členství je žadatel o členství povinen podat přihlášku 
zřízením uživatelského účtu v online systému ČKS. O přijetí člena rozhoduje Výbor a 
informuje o svém rozhodnutí žadatele. Čestné členství uděluje Výbor za mimořádné zásluhy 
o rozvoj kardiologie. 

2.4. Řádné lékařské členství. Nad rámec obecných podmínek členství se řádným lékařským 
členem může stát lékař s trvalým pobytem na území České republiky.  

Práva spojená s řádným lékařským členstvím: 

a) právo být volen do orgánů ČKS 
b) právo být volen do orgánů Asociace, jejímž je členem 
c) právo být volen do orgánů Pracovní skupiny, jejímž je členem 



d) právo být zvolen Specializovaným odborníkem 
e) právo volit členy Výboru 
f) právo volit členy Kontrolní komise 
g) právo volit členy Volební komise 
h) právo volit členy orgánů Asociace, jejímž je členem 
i) právo volit členy orgánů Pracovní skupiny, jejímž je členem 
j) právo účastnit se Členské schůze a hlasovat na ni 

Povinnosti spojené s řádným lékařským členstvím: 

a) povinnost platit členské příspěvky 
b) povinnost usilovat o dobré jméno ČKS 
c) povinnost dodržovat Stanovy a provozní řád (je-li vydán) 

2.5. Řádné nelékařské členství. Nad rámec obecných podmínek členství seřádným 
nelékařským členem může stát vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovníks 
trvalým pobytem na území České republiky. 

Práva spojená s řádným nelékařským členstvím: 

a) právo být volen do orgánů Asociace, jejímž je členem 
b) právo být volen do orgánů Pracovní skupiny, jejímž je členem 
c) právo volit členy orgánů Asociace, jejímž je členem 
d) právo volit členy orgánů Pracovní skupiny, jejímž je členem 
e) právo účastnit se Členské schůze a hlasovat na ni 

Povinnosti spojené s řádným nelékařským členstvím: 

a) povinnost platit členské příspěvky 
b) povinnost usilovat o dobré jméno ČKS 
c) povinnost dodržovat Stanovy a provozní řád (je-li vydán) 

2.6. Mimořádné členství. Nad rámec obecných podmínek členství semimořádným členem 
ČKS může stát osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která chce činnost ČKS 
jakkoli podporovat.  

Práva spojená s mimořádným členstvím: 

a) právo být volen do orgánů Pracovní skupiny, jejímž je členem; mimořádný člen však 
nemá právo být zvolen předsedou Pracovní skupiny s výjimkou níže uvedených 
Pracovních skupin, kde může být zvolen i předsedou: 

 Pracovní skupina kardiologických sester a spřízněných profesí 

 Pracovní skupina KardioTech 

 Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace 
b) právo volit členy orgánů Pracovní skupiny, jejímž je členem 
c) právo účastnit se Členské schůze a hlasovat na ni 

Povinnosti spojené s mimořádným členstvím: 

a) povinnost platit členské příspěvky 
b) povinnost usilovat o dobré jméno ČKS 
c) povinnost dodržovat Stanovy a provozní řád (je-li vydán) 



2.7. Zahraniční členství. Nad rámec obecných podmínek členství sezahraničním členem může 
stát lékařs trvalým pobytemmimo území České republiky. 

Práva spojená se zahraničním členstvím: 

a) právo účastnit se Členské schůze a hlasovat na ni 

Povinnosti spojené se zahraničním členstvím: 

a) povinnost platit členské příspěvky 
b) povinnost usilovat o dobré jméno ČKS 
c) povinnost dodržovat Stanovy a provozní řád (je-li vydán) 

2.8. Čestné členství.  

Výbor může udělit čestné členství za mimořádné zásluhy o rozvoj kardiologie jak  

a) řádnému lékařskému členovi (řádné čestné členství), tak i 
b) jakémukoli jinému členovi, popř. i třetí osobě (mimořádné čestné členství). 

Práva spojené s řádným čestným členstvím jsou stejná jako práva spojená s řádným 
lékařským členstvím. 

Povinnosti spojená s řádným čestným členstvím jsou: 

a) povinnost usilovat o dobré jméno ČKS 
b) povinnost dodržovat Stanovy a provozní řád (je-li vydán) 

Práva spojená s mimořádným čestným členstvím jsou: 

a) právo účastnit se Členské schůze a hlasovat na ni 

Povinnosti spojené s mimořádným čestným členstvím jsou: 

a) povinnost usilovat o dobré jméno ČKS 
b) povinnost dodržovat Stanovy a provozní řád (je-li vydán) 

Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že s čestným členstvím není spojena 
povinnost platit členské příspěvky.  

2.9. Změna kontaktních údajů.V případě změny kontaktních údajů člena je dotčený člen 
povinen tuto změnu neprodleně provést ve svém uživatelském účtu v online systému ČKS. 

2.9. Členské příspěvky. Členské příspěvky se platí jednou ročně. O výši členských příspěvků 
rozhoduje Výbor. 

2.10. Splatnost členských příspěvků.Členské příspěvky jsou splatné do 30.6. v kalendářním 
roce, za který se platí.  

2.11. Zánik členství. Členství zaniká: 

a) vyloučením, 
b) vystoupením, 
c) smrtí. 

V případě zániku členství se zaplacené členské příspěvky nevrací. 

2.12.Vyloučení. Člen může být vyloučen: 



a) z důvodu závažného medicínského nebo etického pochybení, 
b) z důvodu závažného porušení Stanov, 
c) z důvodu nezaplacení členského příspěvku (v případě členství, s nímž je spojena 

povinnost platit členské příspěvky). Z uvedeného důvodu může být člen vyloučen 
pouze v případě, že tento nezaplatí členský příspěvek ani přes zaslanou upomínku 
do konce kalendářního roku, za který měl být zaplacen. 

Návrh na vyloučení člena z důvodu dle písm. a) nebo b) může učinit kterýkoli člen ČKS s 
uvedením okolností osvědčujících důvod pro vyloučení. Návrh se podává Výboru. Člena, proti 
němuž návrh směřuje, Výbor s návrhem seznámí a umožní mu se k němu vyjádřit.  

V případě existence důvodu pro vyloučení dle písm. c) se návrh na vyloučení nepodává. 

O vyloučení rozhoduje Výbor. Rozhodnutí Výboru o vyloučení člena se zasílá členovi do 60 
dnů ode dne jeho vydání. Člen je oprávněn do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí Výboru o 
vyloučení člena navrhnout, aby rozhodnutí Výboru o vyloučení člena přezkoumala Kontrolní 
komise. Návrh na přezkum se zasílá Výboru. 

K zániku členství dochází marným uplynutím 15ti denní lhůty k podání návrhu na přezkum; 
v případě včasného podání návrhu na přezkum dnem, kdy členská schůze rozhodnutí Výboru 
o vyloučení člena potvrdí. 

2.13. Vystoupení. Člen může ukončit své členství v ČKS vystoupením. Vystoupení je 
povinenpísemně oznámitVýboru. K zániku členství dochází dnem doručení oznámení o 
vystoupení Výboru.  

2.14. Seznam členů. Sekretariát ČKS vede seznam členů. Zápisy nových členů provádí do 
seznamu Sekretariát ČKS na základě rozhodnutí Výboru o přijetí nového člena. Výmazy členů 
ze seznamu provádí Sekretariát na základě rozhodnutí Výboru o vyloučení člena, vystoupení 
člena nebo informace o úmrtí člena. Seznam členů není veřejně přístupný, to neplatí, je-li 
seznam členů třeba předložit pro účely ověření platnosti voleb dle těchto Stanov nebo pro 
účely ověření usnášení schopnosti Členské schůze. 

3.Orgány ČKS 

3.1. Orgány ČKS. Orgány ČKS jsou: 

a) Předseda 
b) Výbor  
c) Kontrolní komise 
d) Volební komise 
e) Členská schůze 

4. Předseda 

4.1. Statutární orgán. Předseda je individuálním statutárním orgánem ČKS. Předseda 
zastupuje ČKS navenek samostatně. 

4.2. Volba Předsedy. Předsedu volí Výbor. Předsedou může být zvolen pouze volený člen 
Výboru (viz článek 5.3. c) a 5.6. Stanov). Nikdo nemůže být zvolen Předsedou vícekrát jak 
jednou za život. 



4.3.Průběh volby. K volbě Předsedy dochází na zasedání Výboru, které se uskuteční v období 
12 – 16 kalendářních měsíců před skončením funkčního období Výboru. Uvedený časový 
úsek není třeba dodržet v případě, že 

a) Předseda byl odvolán a je třeba zvolit nového Předsedu, 
b) Předseda ze své funkce odstoupil a je třeba zvolit nového Předsedu, 
c) pozice Předsedy není obsazena z jiného důvodu (např. z důvodu neplatnosti volby, 

úmrtí apod.) a je třeba zvolit Předsedu, 
d) popř. z jiných mimořádných důvodů (zejména vyšší moc). 

V těchto uvedených případech, dojde-li k nim v době trvání funkčního období 
Předsedy,zvolíPředsedu Výbor úřadující s tím, že Předseda se ujímá funkce dnem zvolení a 
jeho funkční období skončí v den, kdy skončí funkční období úřadujícího Výboru. 

Pro uskutečnění volby Předsedy je nezbytné, aby Výbor byl usnášení schopný (článek 5.11. 
Stanov). Pro volbu Předsedy se pak neuplatní pravidla pro přijetí rozhodnutí Výboru, nýbrž 
platí pravidla následující: Volba Předsedy je tajná a dvoukolová. Každý přítomný člen Výboru 
je oprávněn dát svůj 1 hlas jednomu vybranému kandidátovi, kterým je každý volený člen 
Výboru, jenž může být dle těchto Stanov zvolen Předsedou. Obdrží-li v prvním kole volby 
hlasy pouze jeden kandidát, je tento zvolen Předsedou a druhé kolo volby se nekoná. Obdrží-
li v prvním kole volby hlasy dva kandidáti, je Předsedou zvolen ten kandidát, který obdrží více 
hlasů v prvním kole, a druhé kolo volby se nekoná. Obdrží-li však oba kandidáti stejný počet 
hlasů, druhé kolo voleb se koná a oba kandidáti postupují do druhého kola voleb.Obdrží-li 
v prvním kole volby hlasy tři nebo více kandidátů, postupují do druhého kola dva kandidáti 
s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Pokud v rámci prvního kola volby obdrží stejný 
nejvyšší počet hlasů tři nebo více kandidátů, postupují do druhého kola voleb všichni tito 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Předsedou je zvolen ten kandidát, který v druhém kole 
obdrží více hlasů. V případěrovnosti hlasů se celá volbaopakuje (obě kola), při opakované 
rovnosti hlasůrozhodne o volběPředsedylos (provedený Výborem). V případě volby Předsedy 
nelze hlasovat per rollam (článek 5.15. Stanov). 

4.4. Funkční období. Funkční období Předsedy je shodné s funkčním obdobím členů Výboru 
(článek 5.9. Stanov), tj. nově zvoleného Výboru, který se ujme funkce po úřadujícím Výboru, 
jenž Předsedu do funkce zvolil. 

4.5. Odvolání Předsedy. Výbor může Předsedu ze své funkce odvolat v případě, že tento 

a) z důvodu pracovní neschopnosti nebo z jiného důvodu nevykonává svou funkci po 
dobu nejméně 1 měsíce, 

b) závažným způsobem porušil Stanovy, 
c) závažným způsobem porušil svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 

Pro rozhodování Výboru o odvolání Předsedy je nezbytné, aby Výbor byl usnášení schopný 
(článek 5.11. Stanov). Pro přijetí rozhodnutí Výboru o odvolání Předsedy platí pravidla pro 
přijetí rozhodnutí Výboru(článek 5.12. Stanov). 

4.6. Odstoupení. Předseda je oprávněn ze své funkce odstoupit. Odstoupení je povinen 
písemně oznámitVýboru. K zániku funkce dochází dnem doručení oznámení o odstoupení 
z funkce Výboru. 

4.7. Zánik funkce. Funkce Předsedy zaniká: 



a) uplynutím funkčního období, 
b) odvoláním, 
c) odstoupením, 
d) úmrtím. 

5. Výbor 

5.1. Výkonný orgán. Výbor je výkonným orgánem ČKS.  

5.2. Působnost. Výbor řídí a koordinuje činnost ČKS.V rámci takto vymezené působnosti 
Výbor zejména: 

a) vydává provozní řád k provedení těchto Stanov, 
b) rozhoduje o přijetí člena, 
c) uděluje čestné členství, 
d) rozhoduje o vyloučení člena, 
e) rozhoduje o výši členských příspěvků, 
f) volí a odvolává Předsedu, 
g) volí a odvolává Šéfredaktora, 
h) volí a odvolává Specializované odborníky, 
i) rozhoduje o složení a činnosti Sekretariátu, 
j) rozhoduje o vzniku Pracovních skupin a Asociací a spolurozhoduje o jejich sloučení 

nebo rozdělení, 
k) podává Členské schůzi návrh na zrušení Pracovní skupiny a Asociace, 
l) hospodaří s finančním a dalším majetkem ČKS, 
m) zajišťuje řádné vedení účetnictví ČKS, 
n) vykonává další činnosti předvídané těmito Stanovami. 

5.3. Členové Výboru. Výbor sestává z následujících členů: 

a) Předsedy, 
b) místopředsedy, 
c) volenýchčlenů, 
d) předsedů Asociací působících v rámci ČKS. 

5.4. Předseda Výboru. Předseda (článek 4. Stanov) zvolený před ustavující schůzí Výboru 
(resp. v případech dle článku 4.3. písm. a) – d) Stanov zvolený později) je zároveň předsedou 
Výboru. Předseda tak řídí činnost Výboru, svolává Výbor k zasedání a řídí zasedání Výboru. 
Na výročním sjezdu ČKS informuje členy o činnosti ČKS. 

5.5. Místopředseda Výboru.Místopředsedou Výboru se automaticky stává Předseda, jehož 
funkce skončila uplynutím předchozího funkčního období.V případě, že ke dni skončení 
předchozího funkčního období není pozice Předsedy obsazena, použije se přiměřeně 
pravidlo dle článku 5.20. Stanov o Náhradním kandidátovi, jenž zaujme pozici člena Výboru 
namísto místopředsedy. Místopředseda zastupuje Předsedu v době jeho nepřítomnosti. 
Místopředseda tak řídí činnost Výboru, svolává Výbor k zasedánía řídí zasedání Výboru 
v době nepřítomnosti Předsedy. V případě nepřítomnosti Předsedy informuje místopředseda 
na výročním sjezdu ČKS členy o činnosti ČKS. 

5.6. Volení členové. Výbor má 11 volených členů (nepočítaje Předsedu a místopředsedu). 
Volení členové jsou voleni členy, kteří mají právo volit do orgánů ČKS. Volby probíhají 
nejdříve 6měsíců před skončením funkčního období úřadujícího Výboru a musí být ukončeny 



nejpozději2 měsíce před skončením funkčního období úřadujícího Výboru. Z mimořádných 
důvodů (zejména vyšší moc) je možné, aby se volby uskutečnily i mimo uvedený časový úsek. 
Volby jsou dvoukolové. Kandidátem jsou všichni členové, kteří mohou být voleni do orgánů 
ČKS. V rámci prvního kola člen s právem volit do orgánů ČKS (rozhodne-li se volit) rozdělí 10 
hlasů mezi 10 jím vybraných kandidátů. Z prvního kola postupuje do druhého kola 22 
kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů, kteří souhlasí se zvolením do Výboru. Pokud 
vícero kandidátů obdrží stejný počet hlasů jako ten, který se umístil na 22. místě, pak do 
druhého kola postupují též všichni tito kandidáti se stejným počtem hlasů, pokud souhlasí se 
zvolením do Výboru. V druhém kole je za volené členy Výboru zvoleno 11 kandidátů 
s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí kandidátů los (provedený 
Volební komisí). Pro volbu volených členů není rozhodující, kolik členů s právem volit do 
orgánů ČKS, hlasovalo. Volby organizuje Sekretariát ČKS a jejich průběh dozoruje 
Volebníkomise ČKS, která o výsledku voleb a o novém složení Výboru vydá písemné 
osvědčení podepsané všemi členy Volební komise. 

V rámci organizace voleb Sekretariát ČKS určí, jakým způsobem se volba volených členů 
Výboru uskuteční, přičemž volba může proběhnout: 

a) distančně s využitím technických prostředků na dálku, 
b) korespondenčně v listinné (písemné) podobě, 
c) osobně v místě a čase určeném Sekretariátem ČKS. 

Každý člen s právem být volen do orgánů ČKS může být za voleného člena Výboru zvolen 
nejvýše dvakrát po sobě. Pro vyloučení případných pochybností uvedené neplatí pro 
zvoleného člena Výboru, který byl následně zvolen Předsedou a následně se stal 
místopředsedou Výboru. Po přerušení nejméně na jedno funkční období Výboru může dojít 
k opětovné volbě za voleného člena Výboru. 

5.7. Předsedové Asociací. Předsedové Asociací působících v rámci ČKS se automaticky stávají 
i členy Výboru. Počet členů na pozici předsedy Asociace tak odpovídá počtu Asociací 
působících v rámci ČKS. 

5.8 Ustavující schůze Výboru. První schůze nově složeného Výboru (dále jen „Ustavující 
schůze Výboru“) se musí konat nejpozději do 30.6. kalendářního roku, v němž volba nového 
Výboru, resp. volba volených členů Výboru, proběhla. 

5.9. Funkční období. Funkční období členů Výboru je čtyřleté a začíná běžet dnem konání 
Ustavující schůze Výboru. Bude-li se konat Ustavující schůze nově složeného Výboru, jehož 
volení členové budou zvoleni v souvislosti s blížícím se koncem funkčního období úřadujícího 
Výboru, dříve, než uplynou zmíněné 4 roky, končí funkční období členů úřadujícího Výboru 
konáním Ustavující schůze takto nově složeného Výboru. 

5.10. Výkon hlasovacích práv. Každý člen Výboru má 1 hlas. Je-li za voleného člena Výboru 
zvolena osoba, která je zároveň předsedou Asociace, je tato osoba považována pouze za 
jednoho člena, které náleží i nadále pouze 1 hlas. 

5.11. Usnášeníschopnost Výboru. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech členů Výboru.  

5.12. Přijetí rozhodnutí Výboru. K přijetí rozhodnutí Výboru je třeba nadpoloviční většiny 
přítomných členů Výboru.  



5.13. Zastoupení člena Výboru. Každý člen Výboru vykonává svou funkci osobně, to však 
nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Výboru, aby za něho při 
jeho neúčasti hlasoval. 

5.14. Zasedání Výboru. Zasedání Výboru svolává Předseda dle potřeby alespoň 3 pracovní 
dny předem. Svolání může proběhnout jakkoli, i neformálně. Zasedání Výboru může 
proběhnout i za pomoci technických prostředků umožňujících komunikaci na dálku.  

5.15. Hlasování per rollam. Připouští se hlasování per rollam. Hlasování per rollam může 
proběhnout korespondenčně v listinné nebo elektronické podobě. Podobu hlasování určuje 
Předseda. V případě hlasování per rollam zašle Předseda členům Výboru návrh rozhodnutí. 
Pokud člen Výboru s navrhovaným rozhodnutím nevysloví souhlas ve lhůtě stanovené 
Předsedou, která nesmí být kratší než 7 dnů (v případě elektronické podoby), resp. 14 dnů (v 
případě listinné podoby), platí, že s navrhovaným rozhodnutím nesouhlasí. Souhlas člena 
Výboru musí být ve stanovené lhůtě doručen Předsedovi, a to způsobem, který určí. K přijetí 
rozhodnutí se vyžaduje souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru. 

5.16. Zápisy. Z Ustavující schůze Výboru, jakož i z ostatních zasedání Výboru se pořizují 
zápisy, které podepisuje Předseda. V případě nepřítomnosti Předsedy zápis podepisují 
kteříkoli 2 členové Výboru. Součástí zápisu je listina přítomných. 

5.17. Odstoupení voleného člena Výboru. Volený člen Výboru je oprávněn ze své funkce 
odstoupit. Odstoupení je povinenpísemně oznámit Předsedovi. K zániku funkce dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení z funkce Předsedovi. 

5.18. Odstoupení Předsedy. Odstoupí-li Předseda ze své funkce (článek 4.6. Stanov), platí, že 
odstoupil i jako člen Výboru. Předseda nemůže odstoupit z funkce člena Výboru, aniž by 
zároveň odstoupil ze své funkce Předsedy. 

5.19. Odstoupení místopředsedy. Místopředseda je oprávněn ze své funkce odstoupit. 
Odstoupení je povinenpísemně oznámit Předsedovi. K zániku funkce dochází dnem doručení 
oznámení o odstoupení z funkce Předsedovi.Místopředseda však není oprávněn ze své 
funkce odstoupit v době, kdy pozice Předsedy není obsazena. Odstoupí-li místopředseda ze 
své funkce, platí, že odstoupil i jako člen Výboru. Místopředseda nemůže odstoupit z funkce 
člena Výboru, aniž by zároveň odstoupil ze své funkce místopředsedy. 

5.20. Náhradní kandidáti. Na místo voleného člena Výboru, který ze své funkce odstoupil 
nebo který zemřel, nastupuje Náhradní kandidát, kterým se rozumí kandidát, který se 
v druhém kole voleb konaných dle článku 5.6. Stanov umístil na 12. (nebo dalším) místě(dále 
jen „Náhradní kandidát“). Pokud takový Náhradní kandidát již před tím převzal funkci 
v Kontrolní komisi, pak okamžikem, kdy se stane voleným členem Výboru, přestává být 
členem Kontrolní komise a novým členem Kontrolní komise se stává člen Volební komise, 
který v druhém kole voleb konaných dle článku 5.6. Stanov obdržel z členů Volební komise 
nejvíce hlasů, a novým členem Volební komise se stává kandidát, který v druhém kole voleb 
konaných dle článku 5.6. Stanov se umístil na 18. (nebo dalším) místě.Uvedené pravidlo o 
Náhradním kandidátovi se přiměřeně použije i pro případ odstoupení nebo úmrtí 
místopředsedy Výboru s tím, že Náhradní kandidát se namísto místopředsedy stává členem 
Výboru, nikoli však jeho místopředsedou. V takovém případě je pak Výbor oprávněn pověřit 
svým rozhodnutím jakéhokoli člena z řad volených členů Výboru, aby v případě 
nepřítomnosti Předsedy zastoupil Předsedu v rozsahu pravomocí místopředsedy. Uvedené 
pravidlo o Náhradním kandidátovi se také použije v případě, že v průběhu funkčního období 



Výboru dojde k zániku funkce Předsedy (článek 4.7. Stanov) a novým Předsedou bude na 
zbytek funkčního období zvolen volený člen úřadujícího Výboru (viz článek 5.3. c) a 5.6. 
Stanov). V takovém případě na uvolněné místo voleného člena Výboru, jež se stane 
Předsedou, nastupuje Náhradní kandidát. 

5.21. Vyloučení ustanovení o členské schůzi. Pro svolání, zasedání a rozhodování Výboruse 
ustanovení obsažená v obecně závazných právních předpisech o členské schůzi spolku 
nepoužijí. 

5.22. Přechodné ustanovení k osobě Předsedy a místopředsedy. Odlišně od pravidel 
obsažených v článcích 4 a 5. Stanov se pro funkční období Výboru (článek 5.9. Stanov), které 
začne běžet dnem Ustavující schůze Výboru, jež se bude konat v roce 2023, určuje, že (i) 
funkci Předsedy bude vykonávat prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC, nar. 6.6.1972, a (ii) 
funkci místopředsedy Výboru bude vykonávat Prof.MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, 
nar. 3.4.1964. 

6. Kontrolní komise 

6.1. Kontrolní orgán. Kontrolní komise je kontrolním orgánem. 

6.2. Působnost. Kontrolní komise: 

a) kontrolujehospodaření ČKS, 
b) kontrolujedodržování obecně závazných právních předpisů ze strany ČKS, 
c) kontrolujedodržování Stanov a provozního řádu (je-li přijat), 
d) přezkoumává rozhodnutí Výboru o vyloučení člena, je-li podán návrh na přezkum. 

O své činnosti podává Kontrolní komise písemnou zprávuVýboru nejméně jedenkrát za 
kalendářní rok a dále i Členské schůzi. Členové Kontrolní komise se mohou účastnit zasedání 
Výboru. 

6.3. Počet členů Kontrolní komise. Kontrolní komise má 3 členy. Členem Kontrolní komise se 
může stát pouze člen s právem být volen do orgánů ČKS. Členové Kontrolní komise volí ze 
svého středu předsedu Kontrolní komise, který řídí její činnost. 

6.4. Funkční období. Funkční období členů Kontrolní komise je shodné s funkčním obdobím 
členů Výboru (článek 5.9. Stanov). 

6.5. Volba členů Kontrolní komise. Členové Kontrolní komise jsou voleni společně s volenými 
členy Výboru (článek 5.6. Stanov) s tím, že členy Kontrolní komise se stávají kandidáti, kteří 
v rámci druhého kola voleb se umístili na 12. – 14. místě.  

6.6. Použití jiných ustanovení. Články 5.10. (první věta), 5.11. až 5.17., 5.20. až 5.21.Stanovse 
přiměřeně použijí i ve vztahu ke Kontrolní komisi. 

7. Volební komise 

7.1. Volební orgán. Volební komise je orgánem dozorujícím průběh voleb. 

7.2. Působnost. Volební komise: 

a) dozoruje průběh voleb volených členů Výboru (článek 5.6. Stanov), 
b) osvědčuje výsledek voleb volených členů Výboru a o novém složení Výboru vydává 

osvědčení, které podepisují všichni členové Volební komise (článek 5.6. Stanov). 



7.3. Počet členů Volební komise. Volební komise má 3 členy. Členem Volební komise se může 
stát pouze člen s právem být volen do orgánů ČKS.  

7.4. Funkční období. Funkční období členů Volební komise je shodné s funkčním obdobím 
členů Výboru (článek 5.9. Stanov). 

7.5. Volba členů Volební komise. Členové Volební komise jsou voleni společně s volenými 
členy Výboru (článek 5.6. Stanov) s tím, že členy Volební komise se stávají kandidáti, kteří 
v rámci druhého kola voleb se umístili na 15. – 17. místě.  

7.6.Přechodné ustanovení. Odlišně od pravidel obsažených v článku 7. Stanov se určuje, že 
funkci prvních členůVolební komise budou vykonávat  (i) prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., 
nar. 5.10.1962, (ii) prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., nar. 5.1.1965,(iii) doc. MUDr. Josef 
Šťásek, Ph.D., nar. 31.12.1955.Funkční období těchto prvních členů Volební komise začne 
běžet dnem schválení těchto Stanov Členskou schůzí a skončí dnem, kdy začne běžet funkční 
období členů Volební komise zvolených dle článku 7.5. Stanov. 

7.7.Použití jiných ustanovení. Článek5.17., 5.20. až 5.21.. Stanovse přiměřeně použije i ve 
vztahu kVolební komisi. 

8. Členská schůze 

7.1. Nejvyšší orgán. Nejvyšším orgánem ČKS je její Členská schůze. Každý člen (bez ohledu na 
druh členství) je oprávněn účastnit se zasedání Členské schůze. Každý člen má při hlasování 
na zasedání Členské schůze 1 hlas. Člen ČKS je oprávněn se pro konání Členské schůze 
zastoupit jiným členem ČKS nebo třetí osobou, tuto skutečnost musí doložit udělenou 
písemnou plnou mocí. 

8.2.Působnost. Členská schůze: 

a) schvaluje stanovy a jejich změny, 
b) schvaluje řádnou, mimořádnou, jakož i mezitímní účetní závěrku a výroční 

zprávuVýboru 
c) schvaluje zprávu Výboru o hospodaření,  
d) schvaluje zprávuKontrolní komiseo kontrole hospodaření,  
e) rozhoduje o zrušení Asociace a Pracovní skupiny podle návrhu Výboru, 
f) rozhoduje o zrušení ČKS a volbě likvidátora, 
g) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito Stanovami nebo obecně 

závaznými právními předpisy vyhrazeny jinému orgánu ČKS. 

8.3. Svolání Členské schůze. Členskou schůzi svolává Výbor tak, aby se konala jednou ročně 
během výročního sjezdu ČKS (řádná Členská schůze). Z důvodů, které nesnesou odkladu, 
může Výbor svolat Členskou schůzi i na jiný termín (mimořádná Členská schůze). 
Mimořádnou Členskou schůzi je Výbor povinen svolat též z podnětu nejméně jedné třetiny 
všech členů ČKS nebo z podnětu Kontrolní komise. Nesvolá-li VýbormimořádnouČlenskou 
schůzi do 30 dnů od doručení podnětu Výboru, může ten, kdo podnět podal, svolat 
mimořádnou Členskou schůzi na náklady ČKS sám. Výbor svolává Členskou 
schůziuveřejněním pozvánky na internetových stránkách ČKS nejméně 30 dnů předem. 
Pozvánka musí obsahovat termín, čas a program Členské schůze. 



8.4. Průběhzasedání Členské schůze. Zasedání Členské schůze řídí Předseda. Zasedání 
Členské schůze může proběhnout i za pomoci technických prostředků umožňujících 
komunikaci na dálku. Během Členské schůze: 

a) Výbor informuje o činnosti ČKS a o jejím finančním hospodaření, 
b) Výbor předkládá řádnou (popř. mimořádnou nebo mezitímní) účetní závěrku a 

výroční zprávu ke schválení, 
c) Kontrolní komise předkládá zprávu o kontrole hospodaření ČKS, 
d) předsedové Pracovních skupin a Asociací působících v rámci ČKS předkládají zprávy 

o činnosti v uplynulém roce; tyto zprávy mohou být součástí souhrnné zprávy o 
činnosti ČKS, kterou předkládá Výbor. 

8.5. Usnášeníschopnost. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech členů ČKS.  

8.6. Přijetí usneseníČlenské schůze. K přijetí usnesení Členské schůze je třeba nadpoloviční 
většiny hlasů přítomných členů ČKS, nestanoví-li tyto Stanovy něco jiného. 

8.7. Náhradní Členská schůze. Není-li Členská schůze usnášení schopná, je povinností Výboru 
svolat náhradní Členskou schůzi (dále jen „Náhradní Členská schůze“). Náhradní Členská 
schůze se musí konat nejpozději do 6 týdnů od konání Členské schůze, která nebyla usnášení 
schopná. Výbor je oprávněn svolat Náhradní Členskou schůzi společně se svolávanou 
Členskou schůzí pro případ, že by Členská schůze nebyla usnášení schopná. Mezi konáním 
Členské schůze a Náhradní Členské schůze musí uplynout nejméně 4 hodiny. § 257 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije. 

8.8. Usnášeníschopnost Náhradní Členské schůze. Náhradní Členská schůze je usnášení 
schopná bez ohledu na počet přítomných členů ČKS. 

8.9. Přijetí usneseníNáhradní Členské schůze. K přijetí usnesení Náhradní Členské schůze je 
třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů ČKS, nestanoví-li tyto Stanovy něco 
jiného. 

8.10. Hlasování per rollam. Připouští se hlasování per rollam. Hlasování per rollam může 
proběhnout korespondenčně v listinné nebo elektronické podobě. Podobu hlasování určuje 
Výbor. V případě hlasování per rollam zašle Výbor členům ČKS návrh rozhodnutí. Pokud člen 
Výboru s navrhovaným rozhodnutím nevysloví souhlas ve lhůtě stanovené Výborem, která 
nesmí být kratší než 7 dnů (v případě elektronické podoby), resp. 14 dnů (v případě listinné 
podoby), platí, že s navrhovaným rozhodnutím nesouhlasí. Souhlas člena ČKS musí být ve 
stanovené lhůtě doručen Výboru, a to způsobem, který určí. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje 
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ČKS. 

8.11. Zápisy. Ze zasedání Členské schůze se pořizují zápisy, které podepisuje Předseda a 2 
členové Výboru. V případě nepřítomnosti Předsedy zápis podepisují 3 členové Výboru. 
Součástí zápisu je listina přítomných.  

9. Odborné pozice v ČKS 

9.1. Obecně. V rámci ČKS působí níže uvedené Odborné pozice, které nejsou orgánem ČKS. 

9.2. Šéfredaktoroficiálního odborného časopisu ČKS. Šéfredaktor je osobou mající na starosti 
vydávání odborného časopisu ČKS.Šéfredaktora volí a odvolává Výbor. Šéfredaktorem může 
být zvolen kdokoli, kdo splňuje odborné předpoklady pro výkon této pozice. Funkční období 



Šéfredaktora je čtyřleté.Šéfredaktor může být do své funkce zvolen opětovně, a to i 
opakovaně bez omezení. Šéfredaktor je oprávněn účastnit se zasedání Výboru a být svou 
radou nápomocen při řízení a koordinaci činnosti ČKS.  

9.3. Specializovaní odborníci. Z řad členů, jež mohou být zvoleni Specializovaným 
odborníkem (článek 2. Stanov), je Výboroprávněn zvolit nejvýše 3 Specializované odborníky, 
které pověří správou přesně definované agendy. Výbor je oprávněn Specializovaného 
odborníka kdykoli odvolat. Funkční období Specializovaného odborníka začíná jeho zvolením 
a končí současně s funkčním obdobím členů Výboru, který ho zvolil. Specializovaný odborník 
je oprávněn účastnit se zasedání Výboru a být svou radou nápomocen při řízení a koordinaci 
činnosti ČKS. 

9.4. Sekretariát ČKS. Administrativu ČKS spravuje a zajišťuje Sekretariát. O jeho složení a 
činnosti rozhoduje Výbor. Podrobnější vymezení složení a činnosti Sekretariátu může být 
upraveno v provozním řádu. 

10. Asociace a Pracovní skupiny ČKS 

10.1. Obecně. V ČKS působí Asociace a Pracovní skupiny, které se zabývají dílčími úseky 
kardiologie. Asociace a Pracovní skupiny nemají vlastní právní subjektivitu; pro vyloučení 
případných pochybností se výslovně stanoví, že nemají povahu pobočného spolku.Podnět ke 
vzniku Asociací dávají jednotlivé Pracovní skupiny. Podnět ke vzniku Pracovní skupinydávají 
členové ČKS. O vzniku Pracovních skupin a Asociací pak rozhoduje Výbor a určuje způsob 
vzájemné komunikace.Sloučení jednotlivých Pracovních skupin a Asociací nebo jejich 
rozdělení je možné jen se souhlasem Výboru a se souhlasem nadpoloviční většiny všech 
členů výborů příslušných Pracovních skupin a Asociací. Asociace a Pracovní skupiny pořádají 
sympozia i jiná pracovní setkání a výsledky své činnosti prezentují na odborných akcích 
pořádaných ČKS. Asociace a Pracovní skupiny publikují v oficiálním časopise ČKS. 

10.2. Členství v Asociacích a Pracovních skupinách. Členem Asociace a Pracovní skupiny se 
může stát pouze člen ČKS. 

10.3. Složení Asociací a Pracovních skupin. V čele každé Asociace a Pracovní skupiny je její 
předseda. Činnost Asociace a Pracovní skupiny pak řídí jejich výbor. 

10.4. Asociace. Asociace se zabývají klíčovými a odborně i organizačně svébytnými podobory 
kardiologie s vysokým počtem specialistů. Předseda každé Asociace se stává automaticky 
členem Výboru. Předseda Asociace není oprávněn ČKS jakkoli zavazovat. Ve věcech 
odborných není oprávněn vystupovat za ČKS, ale výhradně za jím vedenou Asociaci. 
Fungování Asociací upravuje provozní řád ČKS. 

10.5.Pracovní skupiny.Předseda každé Pracovní skupiny má právo účastnit se 
zasedáníVýboru bez práva hlasování. Předseda Pracovní skupiny není oprávněn ČKS jakkoli 
zavazovat. Ve věcech odborných není oprávněnvystupovat za ČKS, ale výhradně za jím 
vedenou Pracovní skupinu. Fungování Pracovních skupin upravuje provozní řád ČKS. 

10.6. Zrušení. Členská schůze může na návrh Výboru zrušit Asociaci nebo Pracovní skupinu. 
Okamžikem zrušení Asociace přestává být předseda Asociace členem Výboru. 

11. Činnost ČKS 



11.1. Cíle. ČKS má za cíle zvyšovat úroveň kardiologie v České republice podle nejnovějších 
poznatků a výsledků výzkumu a trvale zlepšovat péči o nemocné s kardiovaskulárními 
onemocněními v České republice. 

11.2. Činnost ČKS. Činnost ČKS se dělí na činnost hlavní a činnost vedlejší. Mezi činnosti 
hlavní patří pořádání výročního sjezdu ČKS, pořádání odborných konferencí, grantová 
činnost. Mezi vedlejší činnosti patří organizace akcí Pracovních skupin /Asociací, vydávání 
časopisu Cor et Vasa, spolupráce s ESC a další.  

11.3. Způsoby dosažení cílů. Shora uvedených cílů se ČKS snaží dosáhnout následujícími 
způsoby:  

a) podporou výzkumu v oblasti kardiovaskulárních onemocnění 
b) trvalým postgraduálním vzděláváním kardiologů, dětských kardiologů, lékařů jiných 

odborností a nelékařských zdravotnických pracovníků, činných v oblasti prevence, 
diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění 

c) organizačně-metodickou činností v oblasti kardiologie a dětské kardiologie 
d) komunikací s plátci zdravotní péče o odborných aspektech úhrady výkonů, 

zdravotnických materiálů a prostředků 

11.4. Realizace cílů. Konkrétní prostředky k realizaci cílů ČKS jsou následující: 

a) pořádání výročního sjezdu ČKS 
b) pořádání akcí PS Kardio 35 pro prezentaci výsledků výzkumu mladých kardiologů do 

35 let věku 
c) pořádání odborných konferencí 
d) pořádání dalších odborných akcí, které jsou stanoveny Výborem nebo Výbory 

Pracovních skupin 
e) vydávání odborného kardiologického časopisu Cor et Vasa(v tištěné nebo 

elektronické podobě) ev. dalších tištěných nebo elektronických periodik 
f) spolupráce s Evropskou kardiologickou společností a ostatními národními 

kardiologickými společnostmi 
g) pořádání sjezdů, sympozií a seminářů Asociací a Pracovních skupin 
h) spoluúčast a podpora organizace postgraduálně vzdělávacích akcích jiných 

odborných lékařských společností a mezinárodních sympozií a kongresů, které jsou 
zaměřeny na kardiovaskulární onemocnění 

i) poskytování finančních příspěvků formou grantů ČKS mladým kardiologům (do 35 
let věku) dle pravidel upravených provozním řádem ČKS 

j) podpora aktivní účasti mladých kardiologů na vyjmenovaných (seznam těchto akcí 
určuje Výbor ČKS) mezinárodních akcích 

k) vypracování, publikace a implementace "Doporučených postupů ČKS" pro 
diagnostiku a léčbu nejčastějších a/nebo nejzávažnějších kardiovaskulárních 
onemocnění a jejich pravidelná inovace v souladu s nově publikovanými dokumenty 
ESC 

l) vypracování koncepce rozvoje kardiologie v ČR (tzv. Národní kardiovaskulární 
program) a jeho aktualizace podle potřeby 

m) spolupráce s orgány veřejné správy, zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou 
komorou a ostatními odbornými lékařskými společnostmi. Pro tyto orgány a 
subjekty poskytuje ČKS poradenskou a expertní činnost. 

n) podpora humanitární pomoci  



12. Hospodaření ČKS 

12.1. Obecně. ČKS jako samostatná právnická osoba je způsobilá nabývat práv a zavazovat se 
v majetkových věcech. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, které jsou využity 
pro financování hlavní činnosti ČKS. Způsob hospodaření s finančními prostředky navrhuje 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy Výbor a schvaluje jej Členská schůze. 

12.2. Finanční podpora. ČKS může se souhlasem Členské schůze poskytovat jiným odborným 
společnostem finanční prostředky na úhradu některých výdajů těchto společností (např. 
podpora pořádání akcí mezioborového charakteru se vztahem ke kardiologii apod.). Využití 
těchto prostředků bude Výbor kontrolovat a informovat o něm Členskou schůzi. 

12.3. Audit. Výbor nechá provést vždy nezávislý odborný audit hospodaření za předchozí 
účetní období. 

13.Změna Stanov 

13.1 Návrh změny Stanov. Změnu Stanov navrhujeVýbor. Změnu Stanov může navrhnout i 
skupina nejméně 100 členů ČKS; ti návrh na změnu Stanov předkládají Výboru nejpozději 3 
měsíce před konáním Členské schůze. Výbor je povinen předložený návrh na změnu Stanov 
projednat a buď jej doporučit Členské schůzi ke schválení, nebo jejČlenské schůzi předložit s 
vysvětlením, proč jejVýbor nedoporučuje schválit.  

14. Zrušení ČKS 

14.1.Zrušení a likvidace. Vedle způsobů upravených v obecně závazných právních předpisech 
může být ČKS zrušeno rozhodnutím Členské schůze. K přijetí usnesení Členské schůze o 
zrušení ČKS je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů ČKS. Přijetím usnesení 
Členské schůze o zrušení ČKS vstupuje ČKS do likvidace.  

14.2. Likvidátor. V případě zrušení ČKS je členská schůze povinna zvolit osobu likvidátora. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Tyto Stanovy nahrazují dosavadní znění stanov v celém rozsahu. 

 


