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Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP 

 

Datum:  20. dubna 2017 

Místo:   konferenční salónek hotelu Myslivna, Brno 

 

Dne 20.4.2017  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 
 
V.Kubeš  byl zvolena jako prozatímní skrutátor 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: 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 – …V.Kubeš…………………….…………………………… 

Předsedkyně Společnosti nechala o navržených jménech hlasovat: 

Navržený skrutátor č. 1 –  ing.Holubová    
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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……………………………………………..  

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. 
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3. Představení programu schůze Společnosti. 

4. Volba orgánů výroční schůze Společnosti. 

5. Zhodnocení činnosti Společnosti v roce 2016. 

a. Konference Bioimplantologie 2017 

b. BIOS měl připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 422-2008 - transpozice 

směrnic EU Příloha číslo 10           

V rámci vytváření SEC je navržena struktura jedinečného čísla darování jako 

kombinace - a) údaje o datu odběru v pořadí poslední dvojčíslí roku, měsíc, 

den + b) iniciály dárce v pořadí jméno, příjmení + c) evidenční číslo odběru. 

Tato struktura je zvolena nevhodně, protože neumožňuje tkáňovým zařízením 

využívat jejich stávající unikátní čísla darování a nutí je zavádět další 

nadbytečné identifikátory. V případě nepříbuzných dárců krvetvorných buněk 

je navíc uvádění iniciál dárce v rozporu s požadavkem na zachování anonymity 

dárce. Evropská komise ve svém dokumentu Information for Competent 

Authorities and Tissue Establishments on the Implementation of the Single 

European Code (SEC) for Tissues and Cells umožňuje pro jedinečné číslo 

darování využití jakéhokoliv unikátního identifikátoru využívaného tkáňovým 

zařízením. Tzn., že například tkáňové zařízení využívající systém značení dle 

ISBT128 může v této části SEC využít unikátní číslo darování (DIN). 

Připomínka přijata 

do Přílohy č. 10, část II vložen text: V případě, že tkáňové zařízení má již 
zavedený systém přidělování jedinečného čísla darování, lze jej využít. 

c. Od 1.1.2017 je zákaz příjmu peněz v hotovosti v ČLS JEP kvůli EET 

d. BIOS podpořila stanovisko neurologické společnosti k elektronizaci 

zdravotnictví 

e. Stavba programu konference – je třeba pohlídat, jestli ti, kteří slíbili 

přednášku, se zaregistrovali.  Není problém napsat zvací dopis na konferenci, 

ale vyzvané přednášky ve smyslu hrazení nákladů si dovolit nemůžeme. 

Financování konference není snadné. 

 

6. Zpráva Revizní komise Společnosti. Doplnění  člena Rk za MUDr. Václava Moravce. 

Jednohlasně byla zvolena Doc.Ing. Lucy Vojtová, PhD., která byla členy revizní komise 

zvolena jako její předsedkyně. 

7. Zprávu Revizní komise Společnosti přednesla D.Procházková 

Odsouhlaseno, že celý zůstatek v hospodaření ponechá BIOS jako rezervu. Je nutné 

poslat upomínky členům, kteří nezaplatili příspěvky. 

 

8. Plán činnosti Společnosti pro rok 2016/2017. 

9. Diskuze, různé. 
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Diskuze: 

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

se konat v rámci konference Bioimplantologie 2018. 

V prosinci se v roce 2017 nebude konat konference Trombocyty, ale s další konferencí 

BIOS počítá. 

Tento zápis bude vystaven na webu Společnosti. 

 

Zapsala: Drahomíra Procházková 


