Zápis z plenární schůze ČUS ČLS JEP ze dne 18. 10. 2019 v rámci 65. výroční
konference ČUS, Clarion Congress Hotel, Praha
Předsedající: prof. Babjuk
Členové výboru: doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, doc. Študent,
doc. Zachoval
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara
Omluveni: MUDr. Rosenberg
Sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Počet přítomných posluchačů v plénu: 135
Profesor Babjuk zahajuje plenární schůzi ČUS ČLS JEP, na jejímž úvodu jsou předány ceny v soutěži o nejlepší
vědeckou publikaci ČUS za rok 2018. Výsledky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách ČUS:
http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/publikace/vysledky-souteze-cus-o-nejlepsi-vedeckou-publikaciza-rok-2018/
Poté prof. Babjuk zahajuje prezentaci zprávy o činnosti výboru za uplynulý rok a celé volební období od října 2015
do října 2019. Podrobné informace jsou dostupné ve Zprávě o činnosti výboru ČUS za období 10/2015 – 10/2019
na webových stránkách ČUS: http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/vybor-ceske-urologickespolecnosti/zprava-o-cinnosti-vyboru-cus-za-obdobi-10-2015-10-2019/

Zpráva pokladníka ČUS ČLS JEP za rok 2018 a 2019
Pokladník společnosti MUDr. Petřík informoval o hospodaření společnosti v roce 2018 a 2019 (viz Zpráva o
činnosti výboru).
Členská základna odsouhlasila hospodaření společnosti, 135 členů bylo pro, nikdo nebyl proti, MUDr. Petřík se
zdržel hlasování.

Zpráva revizní komise ČUS ČLS JEP za období od 18. 10. 2018 do 18. 10. 2019
Komise pracovala ve složení: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. (předseda), doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.,
MUDr. Míťa Rosenberg.
Členové revizní komise se pravidelně účastnili zasedání výboru ČUS, která probíhala v duchu stanov ČUS.
Konzultaci nadřízených orgánů ČLS JEP si vyžádal rozpor stanov ČUS a stanov ČLS JEP v otázce omezení
hlasovacího práva čestných členů ČUS; toto omezení nelze uplatnit u řádných členů ČUS; RK doporučila
odpovídající úpravu článku 2.3 stanov ČUS.
Revizní komise zkontrolovala účetnictví a účetní knihy ČUS a nezjistila žádné nesrovnalosti.

Diskuse
Prof. Babjuk vyzval zúčastněné členy plenární schůze k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Usnesení konference:
Plenární schůze schvaluje činnost výboru v uplynulém funkčním období, tak jak je obsažena v zápisech
výborových schůzí.
Plenární schůze ukládá novému výboru vypracovat do konce roku 2019 programové prohlášení na období 20192023 a předložit jej členské základně.
Členská základna usnesení bez výjimky odsouhlasila.
Závěrem členské schůze předal prof. Babjuk slovo doc. Zachovalovi, novému předsedovi České urologické
společnosti pro období 2019 – 2023. Doc. Zachoval všechny členy společnosti pozval na 66. výroční konferenci
ČUS ČLS JEP, která se uskuteční 14. – 16. října 2020 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.
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