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Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP 

 

Datum:  13.4.2012, 14:00 

Místo:   konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno 

 

Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno uskutečnila výroční 

schůze členů Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP. 

Schůzi zahájila předsedkyně Společnosti prim. MUDr. Barbara Kubešová uvítáním členů 

Společnosti. Termín této schůze Společnosti byl členům oznámen 14.dubna 2011. 

Zúčastnění: 15 členů Společnosti 

Předsedkyně Společnosti seznámila zúčastněné s programem výroční schůze a navrhla 

prozatímní skrutátory, kteří budou zastávat tuto funkci do zvolení stálých skrutátorů této 

schůze. 

Prozatímními skrutátorkami byly navrženy: 

- Skrutátorka č. 1 – Mgr. Lucie Štrajtová 

- Skrutátorka č. 2 – Drahomíra Procházková 

Předsedkyně Společnosti nechala o navržených jménech hlasovat: 

Navržená skrutátorka č. 1 – Mgr. Lucie Štrajtová 

Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 
   PROTI:  0 hlasů 
   ZDRŽELO SE: 0 hlasů 
 
Mgr. Lucie Štrajtová byla jednohlasně zvolena jako prozatímní skrutátorka č. 1. 

 

Navržená skrutátorka č. 2 – Drahomíra Procházková 

Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 
   PROTI:  0 hlasů 
   ZDRŽELO SE: 0 hlasů 
 
Drahomíra Procházková byla jednohlasně zvolena jako prozatímní skrutátorka č. 2. 
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Předsedkyně Společnosti dále navrhla prozatímní zapisovatelku, která bude pořizovat zápis 

ze schůze do doby zvolení stálého zapisovatele průběhu této schůze. O tomto návrhu 

nechala zúčastněné hlasovat. 

Navržená prozatímní zapisovatelka: RNDr. Eva  Matějková 

Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 

   PROTI:  0 hlasů 

   ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

 

RNDr. Eva  Matějková byla jednohlasně zvolena jako prozatímní zapisovatelka. 

 

Předsedkyní Společnosti byl představen program dnešní schůze: 

1. Zahájení výroční schůze Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP. 

2. Volba prozatímních skrutátorů a prozatímního zapisovatele. 

3. Představení programu schůze Společnosti. 

4. Volba orgánů výroční schůze Společnosti. 

5. Zhodnocení činnosti Společnosti v roce 2012. 

6. Zpráva Revizní komise Společnosti. 

7. Ohlédnutí za právě skončeným IV. ročníkem konference Bioimplantologie 2012. 

8. Plán činnosti Společnosti pro rok 2012. 

9. Diskuze, různé. 

 

K programu schůze nebyly vzneseny žádné námitky, připomínky ani návrhy na doplnění. 

Předsedkyně Společnosti nechala zúčastněné členy o programu hlasovat a prozatímní 

skrutátorky sečetly výsledek hlasování o programu: 

Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 
   PROTI:  0 hlasů 
   ZDRŽELO SE: 0 hlasů 
 
Program schůze Společnosti byl jednomyslně přijat. 

 

Následovala volba orgánů schůze Společnosti. 

Předsedkyně navrhla skrutátorky hlasování schůze Společnosti: 

- Skrutátorka č. 1 – Mgr. Lucie Štrajtová 

- Skrutátorka č. 2 – Drahomíra Procházková 

Předsedkyně Společnosti nechala o navržených jménech hlasovat: 



3 

 

Navržená skrutátorka č. 1 – Mgr. Lucie Štrajtová 

Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 
   PROTI:  0 hlasů 
   ZDRŽELO SE: 0 hlasů 
 
Mgr. Lucie Štrajtová byla jednohlasně zvolena jako skrutátorka č. 1. 

 

Navržená skrutátorka č. 2 – Drahomíra Procházková 

Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 
   PROTI:  0 hlasů 
   ZDRŽELO SE: 0 hlasů 
 
Drahomíra Procházková byla jednohlasně zvolena jako skrutátorka č. 2. 

 

Předsedkyně Společnosti dále navrhla zapisovatelku RNDr. Evu Matějkovou, která bude 

pořizovat zápis ze schůze. O tomto návrhu nechala zúčastněné hlasovat. 

Navržená zapisovatelka: RNDr. Eva  Matějková 

Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 

   PROTI:  0 hlasů 

   ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

 

RNDr. Eva  Matějková byla jednohlasně zvolena jako zapisovatelka. 

 

Z pozice předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP navrhla MUDr. Barbara 

Kubešová sebe jako předsedkyni dnešní schůze. O tomto návrhu nechala hlasovat. 

Navržená předsedkyně schůze Společnosti: MUDr. Barbara  Kubešová 

Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 

   PROTI:  0 hlasů 

   ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

 

MUDr. Barbara  Kubešová byla jednohlasně zvolena jako předsedkyně schůze Společnosti. 

 

Zhodnocení činnosti Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP za rok 2011: 

 

Ad) Činnost BIOS 
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- Diskutovány možnosti transportu lidských tkání a buněk (LTB) po novelizaci zákona 

296/2008Sb., která měla přepravu LTB vyřešit. V důsledku však neřeší nic, zejména 

při přepravě LTB do zahraničí je stále nutné využívat služby dopravce se schválením 

SÚKL. 

Řešení: - transport zajistí tkáňové zařízení, které LTB v zahraničí přijímá – pak se na ně 

toto ustanovení nevztahuje a transport může provést i kurýrní služba bez povolení 

SÚKL (navrženo MUDr. Falesem, potvrzeno MUDr. Lysákem). Kurýrní služba dodá 

identifikaci svého zaměstnance a oproti této identifikaci a protokolu o předání se LTB 

vydají. 

- BIOS dala souhlasné stanovisko k proplácení NTC chondrograftu™ z prostředků VZP 

- Předsedkyně Společnosti shrnula program a průběh letošní konference 

Bioimplantologie 2012 (IV. ročník) 

 

Ad) Stanovy BIOS 

- Stanovy byly zkontrolovány a odsouhlaseny právníkem ČLS JEP 

- Předsedkyně Společnosti nechala hlasovat o stanovách BIOS 

- Výsledek hlasování:    PRO:   15 hlasů 

PROTI:  0 hlasů 

ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

 

Stanovy Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP byly jednohlasně odsouhlaseny. 

 

     Ad) Web BIOS 

- Předsedkyně Společnosti poděkovala za zprovoznění nových webových stránek panu 

Aleši Martínkovi; www.spolecnost-pro-bioimplantologii.cz 

 

Ad) Placení členských příspěvků 

- Předsedkyně Společnosti vytkla členům mírnou nekázeň v hrazení příspěvků a 

apelovala na zúčastněné členy, aby poplatky doplatili 

- Při následné revizi Stanov Společnosti bude uvedeno, že členství ve Společnosti 

zaniká členům po dvou letech, ve kterých neuhradili členský příspěvek 
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Ad) Plán Společnosti na rok 2013 

- Uspořádat V. ročník celostátní konference Bioimplantologie 2013 

- Rozvíjení webových stránek Společnosti 

- Podpora a záštita aktivit a činností blízkých poslání Společnosti 

 

Zpráva Revizní komise Společnosti pro Bioimplantologii 

- Zprávu Revizní komise Společnosti za rok 2011 přednesl MUDr. Vladimír Moravec 

- Stav na účtu Společnosti k datu 31.12.2011 byl 11 900,- kč; Společnost zaplatila 

poplatek ČLS JEP  ve výši 1 400,- kč. Stav k 31.3.2012 je tedy 10 500,- kč. Tato suma je 

tvořena výhradně členskými příspěvky. 

 

Diskuze 

- Využití prostředků na účtu Společnosti: je nutné především uhradit vytvoření a 

správu webových stránek Společnosti  

- Návrh na změnu termínu konání schůze členů Společnosti pro Bioimplantologii: 

navrženo zachovat interval 1x ročně, avšak mimo konání konference 

Bioimplantologie. Nejlepší se jeví konat schůzi před konferencí, září – říjen. Termín 

konání schůze bude členům oznámen alespoň 2 měsíce před jejím konáním a to 

oznámením na webu Společnosti a emailem členům Společnosti. 

- Přecenění výkonů – nutno, aby se BIOS zapojil přes Českou hematologickou 

společnost ČLS JEP. Společnost pro bioimplantologii vyzve zástupce ÚHKT Praha (dr. 

Fales) a FN Plzeň (dr. Lysák) k naformulování příslušného dopisu, který pak bude 

odeslán jménem Společnosti pro bioimplantologii. „BIOS doporučuje revizi plateb, 

chce být o průběhu tohoto řízení a stavu rozhodnutí před jeho přijetím informována“. 

Termín: konec dubna 2012. 

- Zákon o zdravotnických materiálech – konkrétně seznam zdrav. materiálů – položky 

41. – 68.; v tomto ohledu se BIOS musí zapojit – novelizace tohoto zákona by měla 

vstoupit v platnost v únoru 2014. 

 

Závěr 

Na závěr schůze Společnosti pro Bioimplantologii poděkovala předsedkyně Společnosti 

členům za jejich účast a vyzvala k námětům na aktualizaci webových stránek Společnosti. 
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Datum příští schůze bude oznámen členům Společnosti v dostatečném předstihu – 

navržen prozatímní termín – září 2012. 

 

Tento zápis bude vystaven na webu Společnosti do poloviny května 2012. 

 

Zapsala: RNDr. Eva  Matějková 

 

Příloha 1 – Prezenční listina členů Společnosti 

 


