PROTOKOL: Volby do výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
na funkční období 2019 – 2023.
•

V souladu se Stanovami ČSTH byly 27.3.2018 vyhlášeny volby nového výboru a revizní
komise ČSTH. Volby probíhaly jednokolově kombinovanou formou – elektronicky
systémem gReception a pro členy bez e-mailového kontaktu byla umožněna volba
korespondenčně.

•

V období od 3.4.2018 do 30.4.2018 bylo umožněno všem členům společnosti navrhnout
kandidáty do výboru (bude mít 14 členů) a do revizní komise (bude mít 3 členy). Počet
navržených kandidátů nebyl omezen

•

Přijímání návrhů bylo ukončeno 30.4.2018. K tomuto datu bylo doručeno 22 návrhů
elektronicky, žádný návrh písemně. Navrženo bylo celkem 57 kandidátů do výboru a 41
kandidátů do revizní komise.

•

Z došlých návrhů na kandidáty do nového výboru a revizní komise byly volební komisí
sestaveny kandidátní listiny a na jejich základě volební lístky.

•

Dne 20.5.2018 byly kandidátní listiny zveřejněny na internetových stránkách ČSTH.
Pozvánka k vlastním volbám byla rozeslána elektronicky ze systému gReception dne
21.5.2018 spolu s informací k průběhu voleb. Členům, kteří upřednostnili volbu
korespondenční, byly zaslány volební lístky písemně.

•

Volit bylo možno v období od 21.5.2018 do 30.6.2018, kdy bylo přijímání vyplněných
volebních lístků ukončeno.

•

Výsledky elektronického hlasování byly ve formě protokolu předány volební komisi dne
2.7.2018. Přijato bylo 25 platných hlasů do výboru i revizní komise. Dodatečně byly
volební komisi z ČLS JEP zaslány 20.7.2018 také 3 platné písemné hlasy.

•

Finální součet elektronických a korespondenčních hlasů provedla volební komise. Všem
přímo zvoleným členům obou orgánů společnosti byl zaslán e-mailem dotaz, zda funkci
přijímají. Jeden kandidát byl přímo zvolen do výboru i revizní komise, zvolil si práci ve
výboru. Na posledních 3 volených místech do výboru obdrželo stejný počet hlasů 7
kandidátů. O zvolení těchto 3 členů výboru rozhodlo dne 16.8.2018 losování za účasti
volební komise. Poté byl také zbývajícím zvoleným kandidátům zaslán dotaz, zda přijímají
funkci, do které byli zvoleni.

•

Výsledky voleb a složení nového výboru a revizní komise budou vyhlášeny zveřejněním na
internetových stránkách ČSTH ČLS JEP.

Za volební komisi zaznamenal:
Ing. Jaroslava Hájková

5.9.2018

Volby do výboru České společnosti p ro trombózu a hemostázu
ČLS JEP na funkční období 2019 – 2023.
Výsledky:
Výbor společnosti: Platných volebních lístků ve 2. kole hlasování: 28 (25 elektronicky + 3
korespondenčně)
Pořadí podle počtu hlasů – zvolení členové
1

Kvasnička Jan, Prof. MUDr., DrSc.

21

2

Dulíček Petr, Doc. MUDr. PhD.

16

3

Penka Miroslav, Prof. MUDr., CSc.

15

4

Salaj Peter, MUDr.

15

5

Gumulec Jaromír, MUDr.

13

6

Kvasnička Tomáš, doc., MUDr., CSc.

13

7

Hrachovinová Ingrid, RNDr.

12

8

Dyr Jan E., Prof. MUDr. DrSc.

11

9

Buliková Alena, MUDr., Ph.D.

10

10

Blatný Jan, MUDr., Ph.D.

9

11

Malý Jaroslav, Prof. MUDr. CSc.

8

12

Bláha Jan, doc. MUDr., Ph.D.

6

13

Feyereisl Jaroslav, Doc., MUDr., CSc.

6

14

Jansa Pavel, MUDr.

6

Revizní komise: Platných volebních lístků ve 2. kole hlasování: 28 (25 elektronicky + 3
korespondenčně)
Pořadí podle počtu hlasů – zvolení členové
1
2
3

Malíková Ivana, Mgr.
Malý Radovan, doc., MUDr., PhD.
Krška Zdeněk, Prof. MUDr. CSc.

Za volební komisi zaznamenal:

Ing. Jana Bílková v. r.
člen volební komise ČSTH

5
5
4

Ing. Jaroslava Hájková
předseda volební komise ČSTH

5.9.2018

Mgr. Karolina Kettnerová v. r
člen volební komise ČSTH

