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Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP 

 

Datum:  28. dubna 2016 

Místo:   konferenční salónek hotelu Myslivna, Brno 

 

Dne 28.4.2016  se v konferenčním salónku hotelu Myslivna v Brně 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 30.dubna 2015. 

Zúčastnění: …13………….. 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 skrutátory byli navrženi: 

- Skrutátor č. 1 –    Ing.Holubová 
 

- Skrutátor č. 2 –   D.Procházková 

Předsedkyně Společnosti nechala o navržených jménech hlasovat: 

Navržená skrutátor č. 1 –   Ing.Holubová 

Výsledek hlasování:    PRO:   12…… …..hlasů 
    PROTI:  …0… ….hlasů 
    ZDRŽELO SE:…1.….. hlasů 
 
… Ing.Holubová …… .. byla zvolen jako prozatímní skrutátor č. 1. 

 

Navržený skrutátor č. 2 – … D.Procházková …………………………………. 

Výsledek hlasování:    PRO:   ……12…………….. hlasů 
    PROTI:  ……0……………..…….hlasů 
    ZDRŽELO SE:……1………..………… hlasů 
 
MUDr.V.Kubeš  byl zvolena jako prozatímní skrutátor č. 2. 
 
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. 
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Navržená prozatímní zapisovatelka: Drahomíra Procházková 

Výsledek hlasování:    PRO:    ……12…………hlasů 
    PROTI:   ……0…….…hlasů 
    ZDRŽELO SE: ……1………... hlasů 
 
Drahomíra Procházková byla 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 2016. 
6. Zpráva Revizní komise Společnosti. 
7. Plán činnosti Společnosti pro rok 2016/2017. 
8. Diskuze, různé. 

K programu schůze nebyly vzneseny žádné námitky, připomínky ani návrhy na doplnění. 
Předsedkyně Společnosti nechala zúčastněné členy o programu hlasovat a prozatímní 
skrutátoři sečetli výsledek hlasování o programu: 

Výsledek hlasování:    PRO:   …12…….... hlasů 
    PROTI:  ……0…………hlasů 
    ZDRŽELO SE: ……1……….hlasů 
 
Program schůze Společnosti byl přijat. 
 

Následovala volba orgánů schůze Společnosti. 

Předsedkyně navrhla skrutátory hlasování schůze Společnosti: 

- Skrutátor č. 1 – …Ing.Holubová………………..………………………… 
- Skrutátor č. 2 – …MUDr. Kubeš…………………….…………………………… 

Předsedkyně Společnosti nechala o navržených jménech hlasovat: 

Navržený skrutátor č. 1 –  Ing.Holubová    

Výsledek hlasování:    PRO:   …12…………….………hlasů 
   PROTI:  ……………0……..….. hlasů 
   ZDRŽELO SE: ……1…………… hlasů 
 
ing.Holubová   byla  zvolen jako skrutátor č. 1. 

 

Navržený skrutátor č. 2 – …MUDr. V.Kubeš……………………………………………..  
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Výsledek hlasování:    PRO:   ……12………….  hlasů 
   PROTI:   ………0…………………  hlasů 
   ZDRŽELO SE: ………1……………………. hlas 
 
MUDr. V.Kubeš byl  zvolen jako skrutátor č. 2. 
 

Předsedkyně Společnosti dále navrhla zapisovatelku Drahomíru Procházkovou, která bude 
pořizovat zápis ze schůze. O tomto návrhu nechala zúčastněné hlasovat. 

Navržená zapisovatelka: Drahomíra Procházková 

Výsledek hlasování:    PRO:   …………12………..………. hlasů 
    PROTI:  ……………0..……………hlasů 
    ZDRŽELO SE: …1……….………… hlasů 
 
Drahomíra Procházková byla 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:     ………13….………… 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 2015/2016: 

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 2015. 

a. Konference Bioimplantologie 2015 

b. Konference Tromocyty v netransfuzních aplikacích 

Společnost BIOS cíleně pozvala Dr.Koblihovou ze SÚKL, protože legislativa 

ohledně aplikace PRP není dořešena.  

c. Z VZP byl dotaz na implantáty chlopní a srdeční záplaty. Po konzultaci 

B.Kubešová VZP propojila s CKTCH a kardiochirurgií v  Motole. B.Kubešová 

přečetla dopis, který společnost Dr.Koblihové poslala. 
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d. BIOS mělo připomínku k zákonu o LTB, které se týkaly transportu LTB.  

Doc.Lysák informoval, které připomínky byly akceptovány. 

e. Proběhla řada informací k připomínkování, ke kterým se BIOS nevyjádřila. 

f. Na minulé schůzi jsme se dohodli, že informace o akcích pořádaných BIOS 

budeme přes ČLS rozesílat odborným společnostem. V loňském roce to již 

začalo fungovat. 

g. Volby, které proběhly v loňském roce, již nebyli napadnuté ze strany NTC a.s. 

Opravili jsme údaje na webu ČLS JEP i na webu Společnosti pro 

bioimplantologii. 

h. Info o Společnosti pro regenerativní medicínu. Dr. Kořístek přes slovní zákaz 

roznesl pozvánky na  konkurenční konferenci, která má shodné tématické 

okruhy s konferencí Bioimplantologie. Všichni přítomní toto nekolegiální a 

útočné chování MUDr. Z. Kořístka odsoudili. 

6. Zprávu Revizní komise Společnosti přednesl MUDr. Václav Moravec. 

Odsouhlaseno, že zůstatek ve výši 48 992 Kč v hospodaření ponechá BIOS jako 

rezervu. Je nutné poslat upomínky členům, kteří nezaplatili příspěvky. Toto je řešeno 

přes ČLS JEP. 

 

7. Plán činnosti Společnosti pro rok 2015/2016. 

8. Diskuze, různé. 

 

Diskuze: 

Datum příští schůze bude oznámen členům Společnosti v dostatečném předstihu –  bude 

se konat v rámci konference Bioimplantologie 2017. 

MUDr. Nedvěd: Nutné rozšíření členské základny. Byla projednána strategie pro tento 

úkol. 

A.Martínek:  Na web společnosti budou umístěny fotky z Bioiplantologie 2016, zároveň 

budou návštěvníci vyzváni k určení témat pro příští Bioimplantologii 2017. Bude již k 

dispozici i její termín. Větší propagace již prošlé konference se slovním seznámením 

jednotlivých přednášek.  

A.Martínek: cílenější spolupráce s firmami. 

Kontastatováno že , Bioimplantologie podporuje linii Výzkum - Legislativa -Klinika 

Dr.Lysák: Připomínky k transplantačnímu zákonu nebyly MZd. akceptovány. Rovněž 

žádná reakce na otázky destičkových produktů. 
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Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti v ČR položila funkci paní Prosecká. Místo ní byl 

jednomyslně zvolený ing. Sedláček, který měl další nejvyšší počet hlasů v řádných 

volbách. Bylo pro:  13, proti: 0, zdržel se:0 

V prosinci se v roce 2016 nebude tentokrát konat konference Trombocyty 

v netransfuzních aplikacích.   

Tento zápis bude vystaven na webu Společnosti. 

 

Zapsala: Drahomíra Procházková 


