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                       Zápis z pléna dermatologické  sekce ČAVLMZ – ČSVD 
 
Plénum ČSVD schválilo navržený program schůze:  

 
1) Zahájení pléna ČSVD a schválení programu - Dr. M. Urban 

2) Volba návrhové a sčítací komise 
3) Zpráva o činnosti a přehled hospodaření sekce - ČSVD  2017 - 15.11. 2020 

4) Nominovaní kandidáti do prezidia ČSVD a jejich souhlas s kandidaturou 

5) Návrh další činnosti ČSVD na r. 2020 – 2022 - kandidáti do prezidia ČSVD 
6) Volby do prezidia ČSVD per rollam = emailem 

7) Diskuse 
8) Usnesení  

9) Závěr 

počet hlasů pro: 9                   proti: 0                      zdržel se: 1 

Členové dermatologické sekce ČAVLMZ -ČSVD projednali a schválili následující 
USNESENÍ: 
 
Účastni: 10 lidí – viz  online prezenční listina + Guarant =Kuráňová/Barešová 

1) Sčítací komise byla zvolena ve složení:  

GI: Kuráňová, Barešová  

počet hlasů pro:  10       proti:  0     zdržel se: 0 
 

2)   Návrhová komise byla zvolena ve složení: 
MVDr. Trnka a MVDr. Zusko                  

počet hlasů pro: 9       proti:   0     zdržel se: 1 

3) Plénum ČSVD bere na vědomí a schvaluje Zprávu o činnosti a přehled hospodaření sekce - 

ČSVD  2017 - 15.11. 2020 (posláno mailem 9.11.2020) 
 

4) Kandidáti do prezidia ČSVD: 
 Nominování byli:  MVDr. Hanzálek (4), MVDr. Luxová (2), MVDr. Rybníček (1), MVDr. Jankovcová 

(Obenausová) (2), MVDr. Počta (1) a MVDr. Urban (1) 

 Kandidaturu přijali:  MVDr. Počta 
 

5) Návrh další činnosti ČSVD na r. 2020 – 2022 - kandidáti do prezidia ČSVD 
 

Kandidáti byli vyzváni k předložení svých návrhů, nebo případné možnosti znovu kandidovat. 

Pan dr. Počta jak jediný představil svůj návrh případného vedení sekce. Uvedl, že by cílil na aktivní kampaň 
se zvyšováním členů, pokračování  v pořádání webinářů a seminářů, rozvoj komunikačních kanálů a aktivit 

pro členskou základnu, zprostředkování informací ze zahraničních zdrojů a podpora publikační činnosti. 
 

6) Volba do prezídia ČSVD -  k samotné volbě do prezídia nedošlo. 
Členové sekce podali návrh na zrušení sekce o kterém se dál hlasovalo s výsledkem: 

počet hlasů pro:  7       proti:  0     zdržel se: 2  (jeden u hlasování na konci již nebyl online) 

Na základě hlasování byla činnost sekce v jejím složení a způsobu činnosti uzavřena a zanikla. 



 

 

 
      7) Plán činnosti na rok 2021 – představil jenom p. dr. Počta. – viz bod 5)    
 
Prezenční listina / ONLINE: 

 

 
 

Ad bod 3) 
Zpráva o činnosti a hospodaření sekce: 

Dr, Urban popsal a ukázal všechny hospodářské výsledky sekce od r 2017-2020, tzn. výsledky všech akcí, 

které se v každém daném roce konaly. 
V tomto bodě zazněla výhrada, že členové sekce chtějí znát výši členských poplatků za stávající rok a rok 

2019 – ve smyslu doplnění o výši členských poplatků. 
Pan dr. Počta upozorňoval na fakt, že schválení rozdělení do sekcí vzniklo v r. 2017, ale poplatky za sekci 

byly zavedeny až po změně a nastavení registračního systému v kooperaci s GI, což proběhlo až v druhé 
polovině roku v r. 2019. Přesto bylo odhlasováno a schváleno (v poměru 8 pro / 1 proti / z celkem 10 lidí), 

že do 30/11/2020 pošle sekretariát doplnění zprávy o tyto data. 

GI doplnění o objemu členských příspěvků 2019/2020 za ČVSD: Pro prověření výše uvedených 

skutečností, prohlašujeme, že jediné poplatky, které byly vybrány za členství v ČSVD, byly opravdu až od r. 
2020. Poplatek za sekci je 600,- Kč. Počet členů derma sekce = 19. Celkový poplatek za derma sekci 

v r.2020, což znamená, že celkový příjem z poplatků v derma sekce činí: 19 x 600 = 11 400,- Kč. 

Jak uvedl dr. Urban, nebylo z hlediska analytiky účetně rozlišováno přiřazování těchto poplatků 
k jednotlivým sekcím a všechny poplatky sekcí + členské poplatky, byly účetně vedené v souhrnném součtu, 

a proto se v analytice neobjevují samostatně. Přesnější nastavení sledovaných a sledovatelných parametrů 
na další rok – v procesu. 

 

Zapsal(a): Kuráňová                                                         Zápis ověřil a schválil: MVDr. Miloš Urban 


