
Zápis ze shromáždění členů ČSHLM ČLS JEP 

Místo konání: Ostrava, Hotel Best Western Vista 

Datum: 15. 6. 2018 v 10.45 

Přítomno: 

Celkem 48 členů společnosti  

 

Program jednání: 

1) Úvod, stanovení usnášeníschopnosti,  

2) Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise 

3) Schválení programu jednání 

4) Zpráva o činnosti, hospodaření a členské základně 

5) Volby 2018 do orgánů ČSHLM ČLS JEP – výkonný výbor, revizní komise, schválení 

složení volební komise, 

6) Indikace, logo, návrh změn stanov, 

7) Různé, diskuze 

 

1) Úvod, stanovení usnášeníschopnosti, 

Jednání zahájil předseda společnosti dr. Hájek (dále bez titulů). Celkem bylo v sále přítomno 48 

členů, shromáždění členů bylo prohlášeno za usnášeníschopné. 

 

2) Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise 

Hájek přednesl nominace těchto členů: 

- Pracovní předsednictvo- Došel, Novotný, Pudil, Kriška, Hájek, 

- Návrhová komise- Klugar, Maršálková, Svobodová, 

- Mandátová komise- Jungmann, Tichavská, Němec. 

Všichni členové byli jednohlasně schváleni (pro: 48, proti: 0, zdržel se: 0)  



 

3) Schválení programu jednání 

Byl navržen program jednání, schválený na zasedání výkonného výboru ČSHLM dne 14. 6. 

2018- viz výše. Program jednání byl jednohlasně schválen. (pro:48, proti:0, zdržel se: 0) 

 

4) Zpráva o činnosti, hospodaření a členské základně 

Ke dni konání výborové schůze měla společnost 102 členů, počet členů je ustálený. Cílem 

společnosti je zapojení více osob do aktivního dění společnosti. S ohledem na budoucnost je 

pozornost věnována nejenom lékařům, sestrám a nezdravotnickým profesím, ale také studentům 

lékařských fakult. 

 

Příjmy a výdaje za rok 2017: 

- příjmy za rok 2017: 40 939, 00,- Kč (členské příspěvky) 

- výdaje za rok 2017: 53 214,00,- Kč (grafické práce, tisk a výroba sborníku, 

občerstvení, odměny, poštovné, bankovní poplatky) 

- stav fondu k 31. 12. 2017: 29 031,10,- Kč, 

 

Příjmy a výdaje za 1. kvartál 2018 (předběžné): 

- příjmy k 31. 3. 2018: 31 401,- Kč – (členské příspěvky)  

- výdaje k 31. 3. 2018: 6000,- Kč (odměny) 

- celková bilance k 31. 3. 2018: 25 401,- Kč 

- stav fondu k 31. 3. 2018: 54 432,10,- Kč 

 

Přítomní účastníci shromáždění členů vzali na vědomí informace o hospodaření a členské 

základně společnosti. (pro: 48, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

5) Volby 2018 do orgánů ČSHLM ČLS JEP – výkonný výbor, revizní komise 

Na jednání výboru společnosti dne 14. 6. 2018 byly projednány otázky spojené s realizací voleb 

do orgánů společnosti (výkonný výbor, revizní komise). Bylo projednáno a schváleno, že volby 



budou jednokolové a proběhnou korespondenčním způsobem ve spolupráci se sekretariátem 

ČLS JEP. Volby samotné proběhnou v měsících listopad, prosinec 2018, jejich příprava se 

uskuteční v měsících září a říjen. Bylo navrženo složení volební komise tak, aby jejími členy 

dle platných stanov nebyli členové současných orgánů (výkonného výboru, revizní komise).  

Byli navrženi:  

 

MUDr. Zdeňka Krišková (Almedea Ústí nad Labem),  

Jarmila Tichavská (Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava),  

Ing. Věra Burcalová (Hyperbarická komora Kübeck s. r. o., Kladno).  

 

Přítomní účastníci vzali informaci na vědomí a všichni nominovaní byli jednohlasně schváleni 

(pro: 48, proti: 0, zdržel se: 0)  

Členové volební komise si ze svého středu vyberou předsedu, který bude garantem přípravy a 

realizace voleb (kandidátní listiny, oznámení na webové stránky, příprava a rozeslání volebních 

lístků, sečtení hlasů). 

 

6) Indikace, logo, návrh změn stanov 

 

Na výborové schůzi dne 14. 6. byla předložena a diskutována otázka nutnosti dodržování 

schválených indikací, léčebných postupů odborné společnosti a užívání loga společnosti.  

Proběhla diskuze s jednoznačným výsledkem:  

- trvalou prioritou společnosti je postup lege artis, dodržování platných indikací a podpora 

výzkumu i v dalších oblastech, 

- logo společnosti je možné užívat pouze po souhlasu výboru společnosti. 

 

Současně byla otevřena otázka členství v odborné společnosti v případě zjištění nedodržování 

schválených indikací a postupů, které neodpovídají současným vědeckým poznatkům.  

Klugar představil doplnění stanov o problematiku dodržování a propagování pouze schválených 

indikací, které odpovídají aktuálním vědeckým důkazům a doporučením odborných společností. 

Jiné indikace budou považovány za tzv. neoprávněné, neschválené, neprokázané. Při nedodržení 



této povinnosti bude projednán výborem ČSHLM návrh na okamžité vyloučení člena z odborné 

společnosti. Doplnění se týká § 13 Povinnosti řádného člena, odst. 1. písmeno d. Po diskusi členů 

k tomuto bodu, byl návrh přítomnými členy schválen.(pro: 46, proti: 0, zdržel se: 2) 

 

Klugar dále představil doplnění stanov o principy používání loga a dalších materiálů z webových 

stránek nebo z vlastnictví OS ČSHLM pouze se souhlasem výboru ČSHLM. Při nedodržení této 

povinnosti bude projednán výborem ČSHLM návrh na okamžité vyloučení člena z odborné 

společnosti. Doplnění se týká § 13 Povinnosti řádného člena, odst. 1. písmeno e. Po diskusi členů 

k tomuto bodu, byl návrh přítomnými členy schválen. (pro: 47, proti: 0, zdržel se: 1) 

Nové znění stanov bude součástí zápisu- viz příloha. 

7) různé, diskuze 

Klugar informoval členy OS ČSHLM o aktivitách stran projektu Agentury pro zdravotnický 

výzkum, který spoluřeší Ministerstvo Zdravotnictví České republiky a Ústav zdravotnický 

informací a statistiky České republiky, s názvem „Klinické doporučené postupy“. V rámci tohoto 

projektu by mělo v ČR vzniknout až 40 na Evidence-Based Medicine založených kvalitních 

Klinických doporučených postupů. Klugar vyzval všechny členy OS ČSHLM, zejména však 

členy výboru, aby předložili návrhy témat s největší heterogenitou péče v oblasti oboru 

hyperbarická medicína.  

Hájek informoval o kurzu hyperbarické a letecké medicíny, který se uskutečnil v listopadu 2017 

v ÚLZ Praha. Byla plně naplněna kapacita kurzu, s délkou výuky 50 vyučovacích hodin, program 

a náplň kurzu splňovaly požadavky dle Vzdělávacího programu oboru HLM. Kurz byl zakončen 

zkušebním testem. Další kurz je plánován na podzim roku 2018 v ÚLZ Praha. V příštím roce se 

uskuteční výroční konference ČSHLM na zámku Liblice u Mělníka, kterou bude pořádat 

pracoviště Kübeck s.r.o. Kladno. 

 

 

Zapsal: M. Klugar a M. Hájek 

 


