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Zpráva o činnosti a zápis z plenární schůze ČSLF  
dne 29. 5.  2018 

Plenární schůze proběhla v Kolíně v hotelu Theresia 
 

Na schůzi byly předneseny a projednány následující body: 
 

1) Rekapitulace činnosti za uplynulé období 5/2018 – 5/2019 (L. Bolek) 
a. Projednávání změn stanov společnosti, korespondence a jednání se 

sekretariátem ČLS JEP. 
b. Průběžné řešení dlužníků – podařilo se do konce 2018 vyřešit, jsme bez 

dlužníků. 
c. Ekonomika – neauditovaný stav do konce r. 2018 byl 59.877Kč. 
d. Proběhla schůze výboru dne 27.2.2019. Hlavním bodem založení Sekce 

telemedicíny na základě žádosti doc. Hány – odsouhlaseno výborem. Dále se 
převážně probíraly opatření a změny na jednotlivých biofyzikálních ústavech 
v souvislosti s 15% nárůstem studentů v prvních ročnících.  

 
2) Projednávání změn stanov (J. Beneš). Téměř rok trvající peripetie. Nakonec krátce 

před DLB schůzka s právníkem ČLS JEP, který navrhnul úpravy směřované na 
zajištění zástupců všech osmi LF ve výboru společnosti. Upravený návrh obdrželi 
členové výboru těsně před DLB. Návrh přednesen na plenární schůzi a odsouhlasen.  
 

3) Předseda informoval o vzniku Sekce telemedicíny v rámci naší odborné společnosti 
s tím, že výbor vznik sekce v únoru projednal a odsouhlasil. Dle stanov ČLS JEP je 
vznik sekce možný a není třeba upravovat stanovy společnosti. Sekce ale může 
vytvořit vlastní stanovy, které však nesmí být v rozporu se stanovami odborné 
společnosti a ČLS JEP.  Dle doc. Hány, který o vznik sekce požádal, si sekce vlastní 
stanovy nebude vytvářet a bude se řídit stanovami ČSLF JEP.  

 
4) Ekonomika. 

a. ČLS JEP zvýšila členský příspěvek do ČLS JEP o 100Kč 
b. Sekretariát ČLS JEP oznámil, že vzhledem k aktuálně probíhající inovaci 

softwaru není schopen zpracovat přehled o aktuálním stavu účtu naší odborné 
společnosti a ani o stavu placení příspěvků za l.r.  

c. Získáme částku 295 tis. Kč bez DPH za expertizy spojené s elektronizací 
vzdělávání v oblasti biofyziky. Peníze budou určeny předně na podporu 
konferencí Dnů lékařské biofyziky hlavně u mimopražských fakult, eventuálně 
dalších akcí podporujících rozvoj biofyziky na LF, a to na základě rozhodování 
výboru společnosti. 

 
5) Členská základna. 

Sekretariát ČLS JEP není aktuálně schopen díky výše zmíněné inovaci sdělit přesný 
počet, jedná se ale o cca 70 členů. 



  
6) Informace o následných DLB  

DLB v roce 2020 bude pořádat ve dnech 27.5 – 29.5. Biofyzikální ústav LF MU Brno 
a to v lokalitě Bořetice – Kraví hora ve stejnojmenném hotelu (V. Mornstein).  
 
Po dohodě přednostů ústavů se pak další DLB budou konat, pokud to bude možné, 
v Bratislavě. Pokud to z důvodů eventuální nepřítomnosti přednosty ústavu možné 
nebude, budou se DLB konat v Plzni a v Bratislavě pak následující rok. 
Další DLB pak bude pořádat 1LF UK a následně pak Olomouc nebo 2.LF UK. 

 
 

7) Diskuze: 
 Dotaz na směřování biofyziky (J. Dejmek).  

Obecně se každý ústav směřuje trošku jinam. Doporučení na směřování ke 
spolupráci s klinickými obory. 

 
 Prosba o informování termínu schůzky, pokud by se zabývala směrování 

biofyziky (J. Sabo) – předseda rád vyhoví. 
 
 Upozornění na chybějící slovo v nově upravených stanovách (J. Vachutka). 

Bude opraveno. 
 
 
 
 
 
V rámci konference byla jako již tradičně vyhlášena soutěž studentů doktorského studia 
v kategorii přednáška a prezentace. Hodnotilo se 10 posterů a 6 přednášek. 
 
Hodnotící komise složená z členů výboru společnosti rozhodla o pořadí a odměnách 
následovně: 
 
Kategorie přednáška: 

1. místo:  Sněhota 3000Kč 
2. místo:  Kopeček 2000Kč 
3. místo:  Pokorná 1000Kč 

 
Kategorie postery 

1. místo:  Divín  3000Kč 
2. místo:  Vocetková 2000Kč 
3. místo:  Procházka 1000Kč 

 
 
 
 
 

V Plzni dne 10. 6. 2019 
        MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. 
           předseda ČSLF ČLS JEP 


