
  Brno dne 30.1.2023 

Vážení členové České kardiologické společnosti, 

   v souladu s platnými stanovami (dále jen „stanovy“) dovolte nám informovat Vás o volbách do nového 
výboru České kardiologické společnosti (dále jen „ČKS“), který nastoupí v měsíci květnu své funkční 
čtyřleté období (2023 – 2027). 

   Dle článku 5.6 stanov určuje sekretariát ČKS, že volby proběhnou distančně s využitím technických 
prostředků na dálku. Každý člen ČKS má v on-line systému ČKS svůj účet. Používá jej většina z Vás pro 
registrace na sjezdy či pro správu členství. Přihlašovací údaje tedy máte k dispozici, a pokud někdo tento 
účet vůbec nevyužívá, přihlašovací údaje Vám sdělí telefonicky či e-mailem sekretariát ČKS na tel. č. 
543 213 825 nebo e-mailu cks@kardio-cz.cz. 

   Na tento účet se lze přihlásit z hlavní stránky www.kardio-cz.cz (vpravo „Můj účet“), kde je nutno zvolit 
odkaz „Volby“. Zde budou vždy uvedeny všechny aktuální volby, ke kterým máte přístup. K volbám do 
výboru ČKS bude mít přístup vždy každý člen s právem volit, tj. každý řádný člen – lékař (článek 2.4 e) 
stanov) a každý čestný řádný člen – lékař (článek 2.8 a) stanov). 

   Dle stanov je voleno 11 členů výboru, dále členy výboru zůstávají budoucí předseda prof. MUDr. Petr 
Ošťádal, Ph.D. a minulý předseda prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a též předsedové Asociací působících 
v rámci ČKS (článek 5.3 a 5.22 stanov). 

   Dle článku 5.6 stanov jsou volby do výboru ČKS dvoukolové a proběhnou následovně: 

   V I. kole volby, které bude probíhat od 1. 2. 2023 do 15. 2. 2023, rozdělíte 10 hlasů mezi 10 kandidátů, 
které vyberete. Kandidátem může být každý člen ČKS s právem být volen do orgánů ČKS, tj. každý řádný 
člen – lékař (článek 2.4 a) stanov) a každý čestný řádný člen – lékař (článek 2.8 a) stanov). K dispozici je 
Vám aktuální seznam členů ČKS s vyznačením druhu členství, z něhož můžete kandidáty vybírat. 

   Každý člen ČKS s právem být volen do orgánů ČKS může být zvolen členem výboru nejvýše dvě po sobě 
jdoucí období (článek 5.6 stanov), a proto v letošních volbách nemohou být voleni tito členové: Prof. MUDr. 
Miloš Táborský, Ph.D., Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.a doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D. 

   Do II. kola volby, které bude probíhat od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023, postoupí z I. kola 22 kandidátů 
s nejvyšším počtem hlasů, kteří vysloví souhlas se zvolením do výboru ČKS; pokud vícero kandidátů 
obdrží stejný počet hlasů jako ten, který se umístil na 22. místě, pak do II. kola volby postupují též všichni tito 
kandidáti se stejným počtem hlasů, pokud souhlasí se svým zvolením do výboru. Z těchto postupujících 
kandidátů vyberete 11 kandidátů, kterým udělíte svůj hlas. Jedenáct kandidátů s nejvyšším počtem hlasů 
z II. kola se stane novým voleným členem výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los 
provedený volební komisí. 
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  Informace o výsledku voleb bude zveřejněna na webových stránkách ČKS a zvolení kandidáti, kteří 
souhlasili s postupem do II. kola voleb, budou informováni e-mailem. 

   Volby do výboru jsou zároveň volbami do kontrolní komise ČKS (článek 6.5 stanov) a volební komise ČKS 
(článek 7.5 stanov). Členy kontrolní komise se stávají kandidáti, kteří se v rámci II. kola voleb umístili na 12. 
– 14. místě, členy volební komise pak ti, kteří se umístili na 15. – 17. místě,

Volby jsou samozřejmě plně anonymní, Vaše individuální hlasování nemůže nikdo (ani zaměstnanci ČKS)
identifikovat. 

  Pokud byste potřebovali jakékoliv doplňující informace, obraťte se prosím na sekretariát ČKS (tel: 
543 213 825, e-mail: cks@kardio-cz.cz). 

 S pozdravem  

   Za sekretariát ČKS: Ludmila Klímová, v.r.

     Za volební komisi: prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., v.r.

       prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., v.r.

       doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D., v.r.
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