
           Česká společnost lékařské fyziky  
České lékařské společnosti JEP 
Sekretariát: Biofyzikální ústav Lékařské fakulty MU v Brně 

Univerzitní kampus, Kamenice 3, 625 00 Brno 

 
  

Plenární schůze ČSLF dne 30. 5.  2018 
Plenární schůze proběhla v hotelu Victoria v Martině 

 
Na schůzi byly předneseny a projednány následující body: 

 
1) Přednesena zpráva o činnosti ČSLF ČLS JEP za období 5. 2017 – 5. 2018 
2) Přednesena zpráva o hospodaření společnosti za období 5.2017 – 5. 2018 
3) Přednesena zpráva revizní komise za období 5.2017 – 5. 2018 

Všechny předchozí body jsou rozebrány ve „Zprávě o činnosti za období 5. 2017 – 5. 
2018“ 

 
4) Volby předsednictva společnosti 

Prof. Hrazdira přednesl stručnou informaci k průběhu voleb (bližší informace 
byly zveřejňovány na webových stránkách společnosti) a dále přednesl  
funkcionářů: 

V rámci Dnů lékařské biofyziky, konaných ve dnech 30.5. až 1.6. 2018 v 

Martině, svolal předseda volební komise schůzi nově zvoleného výboru a 

revizní komise k volbě funkcionářů. 

 

Předsedou společnosti byl na další čtyřleté období zvolen: 

MUDr. Lukáš Bolek, Ph,D. 

Místopředsedou společnosti byl rovněž  zvolen: 

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 

Vědeckým tajemníkem byl zvolen: 

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. 

Hospodářkou společnosti byla zvolena: 

MUDr. Lenka Forýtková, CSc. 

 

Předsedou revizní komise byl zvolen: 

Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. 

 

Tato zpráva bude společně s dalšími umístěna na webu společnosti. 
 

5) Informace o počtu členů ve společnosti 
V současné době je 71 členů, dořešila se pravidla pro přidružené členství. V rámci 
přidruženého členství byla přijata firma TMV SS s.r.o. Předseda vyzval k hledání 
dalších členů. 
 

6) Řešení dlužníků 
Za uplynulé období se podařilo snížit počet dlužníků ze 7 na 2. Těmto byly 
opakovaně zaslány maily a dopis s informací o hrozbě vyloučení pro neplacení 



příspěvků. Protože nedošlo k žádné reakci, předseda požádá členskou evidenci 
ČLS JEP, aby tyto osoby vyloučila pro neplacení příspěvků. 
Další významnější dlužníky společnost nemá, jen cca 10 členů společnosti dosud 
nezaplatilo členské příspěvky za r. 2018. Předseda předpokládá, že se jedná jen o 
pozapomnění, dlužníkům pošle upomínkový mail. 
 

7) Ekonomika  
Stav fondu k 31. 12. 2017 byl 26 899 Kč a roční příjem byl v r. 2018 17 800 Kč. 
Do 1.5.2018 bylo získáno dalších cca 39 tis. Kč jednak v podobě členských 
příspěvků, jednak v podobě úhrad za reklamu v knize LÉKAŘSKÁ FYZIKA A 
BIOFYZIKA VE SPIRÁLE ČASU. Cca 20 tis. Kč bude vydáno na úhradu tisku knihy. 
 

8) Publikace LÉKAŘSKÁ FYZIKA A BIOFYZIKA VE SPIRÁLE ČASU 
Díky prof Amlerovi se podařilo vytisknout výše uvedenou publikaci. Prof. Amler 
publikaci přivezl a zástupcům ústavů tuto publikaci předal. Celkem bylo vytištěno 
100 výtisků brožovaných a 50 vázaných. V rámci schůze se domluvilo, že první 
vydání knihy nebude prodáváno. Každému členovi společnosti bude poskytnut 
jeden výtisk zdarma a každý ústav obdrží po pěti výtiscích. 
Knihy bude možné po předchozí domluvě  vyzvednout na Ústavu lékařské 
biofyziky a lékařské informatiky. Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10, telefon: 
+420 26710 2303, email: jozef.rosina@lf3.cuni.cz 
 

9) Změna stanov 
Na schůzi byla většinou členů odsouhlasena změna stanov týkající se průběhu 
voleb (elektronické volby) a počtu členů předsednictva (9). Vedení společnosti 
tuto změnu oznámí sekretariátu ČLS JEP.  
 

10) Časopis Lékař a technika 
Prof. Rosina oznámil, že byla podána žádost o zařazení časopisu mezi 
impaktované publikace. Na vyjádření se čeká.  
 
 

 
 

 
 

 
        V Plzni dne 28. 6. 2018 
 
        MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. 
           předseda ČSLF ČLS JEP 


