
INFORMAČNÍ  ZPRÁVA 

členům České společnosti biomedicinského inženýrství 

 a lékařské informatiky 

České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

 

 

Vážená kolegyně, vážený kolego, 

v současné době končí čtyřleté funkční období výboru a revizní komise společnosti. 

V příloze výbor zasílá Zprávu o činnosti společnosti za funkční období 2011-2014. Tato zprá-

va včetně dalších dokumentů je také k dispozici na www stránce společnosti na odkazu 

http://www.sbmili.cz/.V únoru 2019 proběhnou volby nového výboru a revizní komise naší 

společnosti na další funkční období 2019-2022. Vzhledem k tomu, že členská základna spo-

lečnosti se nachází na celém území ČR, je účast na volebním shromáždění v době, kdy není 

současně organizována žádná odborná akce společnosti, časově i finančně náročná. Z tohoto 

důvodu se výbor společnosti rozhodl využít Stanovami ČLS umožněnou volbu elektronickým 

způsobem a pro členy, kteří nemají e-mail korespondenčním způsobem. Před vlastní volbou 

se tímto otevírá přípravná fáze, ve které jsou shromažďovány návrhy do kandidátní listiny pro 

volbu nového výboru a do kandidátní listiny pro volbu revizní komise. Máte příležitost přímo 

ovlivnit seznam osob pro tyto kandidátní listiny. Můžete ve formě odpovědi napsat jména a 

adresy osob (pokud možno s telefonním číslem, nebo e-mail spojení pro rychlé ověření sou-

hlasu s mandátem), které navrhujete zapsat do kandidátní listiny výboru a které do kandidátní 

listiny revizní komise. U návrhů z řad členské základny nebude prováděna žádná selekce – 

všichni navržení, pokud jsou členy společnosti a pokud budou s kandidaturou souhlasit, bu-

dou zařazeni jako kandidáti na volební lístek. Zároveň Vás žádáme o zaslání libovolných při-

pomínek, či námětů k činnosti společnosti, které budou předány nově zvolenému výboru spo-

lečnosti. Celý materiál odešlete jako e-mailovou odpověď na obdržený e-mail. Členové, kteří 

nemají e-mail a obdrželi tento dokument poštou, odešlou stejným způsobem své návrhy a 

náměty poštou na adresu: doc. Ing. František Lopot, CSc., Všeobecná fakultní nemocnice, 

Interní oddělení-Strahov, Šermířská 5,169 00 Praha 6. 

Uzavírka této přípravné fáze bude 25. ledna 2019. 

 

 Na základě došlých návrhů budou volební komisí společnosti sestaveny kandidátní lis-

tiny do výboru a do revizní komise. Vlastní volby proběhnou u členů s e-mailem elektronic-

kým způsobem. Členové společnosti budou sekretariátem ČLS JEP, který elektronickou volbu 

zabezpečuje, elektronickou cestou vyzváni k hlasování i s příslušnými pokyny. Členové spo-

lečnosti, kteří nemají e-mail dostanou poštou od sekretariátu ČLS JEP volební lístky i s poky-

ny. Odeslat to budou muset poštou na adresu, která jim bude zároveň oznámena. 

 

 

 

 

Za výbor společnosti 

 

 

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. v.r. 

předseda společnosti 

http://www.sbmili.cz/

