Zápis ze 20. zasedání končícího výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 27. 04. 2022 od 13,00 hodin, Luhačovice.
(Salonek, KD Elektra, Luhačovice)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): starý výbor: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec,
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., MUDr. Tomáš
Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., prof. MUDr.
Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr. Eva Račická, prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., MUDr.
Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.,
MUDr.Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: 0.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program 20. poslední končící schůze. Zahájeno 27. 04. 2022 13:00.
Přivítání odstupujícího výboru ČDS předsedou prof. Škrhou.
Souhlas výboru ČDS se vznikem DC Pardubice. Audit MUDr. Hradec
Další neuzavřené věci a spisy k dořešení.
Souhrnná informace MUDr. Hradce o činnosti volební komise.
Závěrečné slovo prof. Škrhy, odchod starého výboru. Přípitek a foto vložka. (Foto
starého a nového výboru do 13,45)
6. Volba funkcionářů nového výboru a RK od 13,45 řídí MUDr. Tomáš Merhaut.
Zůstávají staronoví členové výboru a přicházejí nově zvolení.
1.
2.
3.
4.
5.

Bod 1. Přivítání odstupujícího výboru ČDS předsedou prof. Škrhou.
Bod 2a.Souhlas výboru ČDS se vznikem DC Pardubice, po referátu po provedeném Auditu
MUDr. Hradcem. Výbor ČDS dnes schválil tento bod.
Bod 2b. Referována DP fyzická aktivita, text výborem ČDS schválen.
Bod 2c. Text nutrice, nutriční terapeutky v diabetologii schválen.
Bod 2d. ČIS žádost o blok DIA ve dnech 06-09. 11. 2022 Praha. Necháno na nový výbor
Bod 2e. Pokladník MUDr. Hradec předání funkce, zaškolení.
Bod 2f. Legislativa- právní- administrativa. Předání agendy MUDr. Merhautem: Zápisy, pošta
výboru Daskalov, vnitřní předpisy ČDS č. 1, ceny za publikace, č. 2 Pravidla podpory účasti
kongresy stáže, č.3 DC, DDC, č. 4 Stanovy ČDS. Bohatá složka právní.
Bod 3. Plenární schůze: Škrha přednese zprávu o činnosti, pak vystoupí předsedové sekcí a
pracovních skupin a OSADu s krátkou zprávou.
Bod 4. Hradec podal zprávu o průběhu voleb a činnosti volební komise.
Bod 5. Škrha ukončil poslední zasedání, následoval přípitek a foto.

Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut. Dne 27. 04. 2022
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,
Předseda výboru ČDS ČLS JEP, z.s.
Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP

Zápis z 1. zasedání nového výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 27. 04. 2022 od 13,45 hodin, Luhačovice.
(Salonek, KD Elektra, Luhačovice.)
Přítomni (abecedně) nový výbor: MUDr. Barbora Doležalová, MUDr. Vladimíra Fejfarová,
Ph.D., MUDr. Milan Flekač, Ph.D., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Alexandra
Jirkovská, CSc., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.,
prof. MUDr. Martin Prázný, Ph.D., CSc., MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,
MBA, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jitka Zemanová.
Přítomni (abecedně) nová revizní komise: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D., MUDr. Zdeněk
Jankovec, Ph.D., MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.
Program 1. zasedání nově zvoleného výboru ČDS. Zahájeno 27. 04. 2022 13:45.
1. Volba funkcionářů nového výboru
2. Příští pracovní zasedání výboru
Bod 1. Volby funkcionářů nového Výboru a RK ČDS. Zahájeno 13,45.
A) MUDr. Merhaut přítomné seznámil se základními §§ Stanov, Jednacího a Volebního
řádu:
-Zahájení voleb funkcionářů podle JŘ, § 3 odst 1: Jednání orgánu může být v oznámený čas
zahájeno a orgán se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s
právem hlasovat.
-JŘ §3, odst 2: Není-li jednání orgánů uvedených v § 5, odst. 1, písm. a), odst. 2, písm. a)
Stanov a v § 9, odst. a) a b) Stanov usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 10 minut od
oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno za
usnášeníschopné, usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční
většina přítomných s právem hlasovat. Jednání může být zahájeno a prohlášeno za
usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 1/5 členů s právem hlasovat.
-VŘ, § 5. odst. 1: Při volbě do výboru organizační složky, revizní komise organizační složky,
předsednictva ČLS JEP a revizní komise ČLS JEP musí být uplatněno tajné hlasování. Při
volbě do ostatních orgánů může být uplatněno tajné nebo o veřejné hlasování podle
rozhodnutí účastníků jednání s právem volit (dále jen „oprávněných voličů“).
-VŘ § 5, odst. 2: Pro platnost volby platí ustanovení § 3 Jednacího řádu. Za členy orgánů
zvolen stanovený počet těch osob, které obdržely nejvíce hlasů. Obdrželo-li více kandidátů
na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhodne losování za účasti
VK. Funkcionáři jsou zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu hlasů oprávněných voličů.
Následovalo procedurální hlasování – řídil předseda volební komise Dr. Hradec:
B) Funkcionáře nového výboru ČDS ČLS JEP volí jen nově zvolení členové výboru.
Podle JŘ, § 2, odst 2, odst. 4: Právo účastnit se jednání orgánu mají jeho řádní členové. Právo
hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jeho řádní členové. Převedení práva hlasovat
na jiného člena je nepřípustné.
Podle JŘ, § 3, odst 1: Jednání orgánu může být v oznámený čas zahájeno a orgán se může
platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat.
Podle VŘ, § 4, odst.1: Právo volit do orgánů organizační složky mají řádní členové.
Odhlasováno jednomyslně, funkcionáře výboru ČDS volí 13 nově zvolených členů výboru.
C) Hlasování o tajné volbě či veřejné volbě (aklamaci)
Podle VŘ, § 5, odst.1 Při volbě do výboru organizační složky, revizní komise organizační
složky, předsednictva ČLS JEP a revizní komise ČLS JEP musí být uplatněno tajné
hlasování. Při volbě do ostatních orgánů může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování
podle rozhodnutí účastníků jednání s právem volit (dále jen „oprávněných voličů“).

Odhlasováno jednomyslně, že volba všech funkcí proběhne jako tajná volba.
D). Funkcionáři výboru ČDS:
Podle Stanovy, § 7, odst. 4, písm.a) Výbor organizační složky má oprávnění volit ze svého
středu předsedu, vědeckého sekretáře, místopředsedu či místopředsedy, pokladníka
(hospodáře) a další funkcionáře. Pokud se nový výbor ČDS nevyjádří respektive vysloví
souhlas se status quo, budou voleny funkce jako před 4 lety.
Odhlasováno jednomyslně, že volit se budou funkcionáři do výše uvedených funkcí.
E) Hlasování o pořadí volených funkcionářů.
Odhlasováno jednomyslně, že pořadí hlasovaných funkcí bude jak uvedeno v bodě sub D).
Odhlasováno jednomyslně, že Statutárním zástupcem předsedy organizační složky ČDS bude
Vědecký sekretář. Místopředsedové jsou dva, bez hieraarchizace.
F) Hlasování o jednotlivých personálních návrzích na obsazení funkcí
Podle JŘ, § 3, odst. 2: Pro platnost volby platí ustanovení § 3 Jednacího řádu. Za členy orgánů
je zvolen stanovený počet těch osob, které obdržely nejvíce hlasů. Obdrželo-li více kandidátů
na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhodne losování za účasti volební
komise. Funkcionáři jsou zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu hlasů oprávněných voličů.
----------------------------------Následovala volba funkcionářů výboru a RK, řídil Hradec.
Ad 2a. Volba předsedy organizační složky ČDS ČLS JEP.
Výsledek: Prázný 8 hlasů, Haluzík 5 hlasů
Ad 2b. Volba Vědeckého sekretáře.
Výsledek: Šoupal 11 hlasů
Ad 2c. Volba dvou místopředsedů, bez hierarchizace.
Výsledek: Szabó 7 hlasů, Šumník 6 hlasů
Ad 2d. Volba pokladníka (hospodáře).
Výsledek: Zemanová 14 hlasů
Ad 2e. Volba předsedy RK.
Výsledek: Adamíková
Zapisovatelem byl navržen a funkci přijal Dr. Flekač.
Závěr:
Výbor ČDS zvolil ze svých 13 členů funkcionáře (orgán výkonné moci), Revizní komise
ze svých tří členů zvolila předsedu (orgán kontrolní moci). Ti, kteří měli ve svých
funkcích archivy různých spisů, jsou povinni věci předat novému funkcionáři
s přiměřeným komentářem bez zbytečného odkladu. Tento materiál musí být výboru
volně přístupný. V nejasnostech po projednání určí nový výbor další uspořádání věci.
Nový Výbor ČDS přijal výsledky voleb a funkcionářům poblahopřál.
Dále jednáno:
• poděkování volební komisi
• byl oznámen termín konání dalších (59.) Diabetologických dnů v Luhačovicích 26.29.4.2023.
• termín příští pracovní schůze výboru: 31. května 2022, místo konání III. interní klinika,
Charvátův sál. Další navržené termíny schůzí v r. 2022 4.10. a 6.12., místo bude
upřesněno.
• výzva k programu bloku ČDS na kongresu ČIS 6.-.9.11.2022

•
•
•

přijati noví členové ČDS
odloženo jednání o přijetí nového člena: Ing. Pavlína Žďárková
výzva k programu jednání zasedání výboru ČDS dne 31.5.2022.

Za Volební komisi:
MUDr. Jiří Hradec, předseda volební komise
MUDr. Tomáš Merhaut, člen volební komise
MUDr. Jan Škrha, jr., Ph.D., člen volební komise
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut. Dne 27. 04. 2022
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
Předseda výboru ČDS ČLS JEP, z.s.
Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

