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Zápis členské schůze Československé mikroskopické společnosti 

Lednice, 16. května 2018 

Body jednání: 

 

Zahájení 

Vzhledem ke skutečnosti, že při zahájení schůze v 14:00 nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, 
předseda odročil v souladu s čl. 21, ods. 2 Stanov společnosti hlasování o  30 min. na 14:30, kdy byla 
členská schůze usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných členů. 

Následně  D.  Chorvát  představil  program  členské  schůze.  K  programu  nebyli  vzneseny  žádné 
připomínky ze strany přítomných členů. 

 

Zpráva o činnosti za rok 2017 

D. Chorvát prezentoval zprávu o činnosti ČSMS v roce 2017, která vycházela z podkladu zpracovaného 
pro Radu vědeckých společností ČR.  

V roce 2017 ČSMS uspořádala výroční konferenci v Grandhoteli Pressburg Bratislavě, která úspěšně 
proběhla 9‐10.května 2017.  

V roce 2017 ČSMS vyhlásila Cenu ČSMS za celoživotný prínos v oblasti mikroskopie za r.2017, kterou 
získal Dr. Jiří Očadlík. Dále vyhlásila soutěž o stipendium ThermoFisher Scientific (FEI) / ČSMS (výherce 
R.Skoupý), soutěž o stipendium ČSMS (výherce P.Flachs) a soutěž o nejlepší PhD disertaci s podporou 
fimy Carl Zeiss (výherce D. Hadraba). D.Chorvát poděkoval koordinátoru soutěží O. Benadovi za  

Co  se  týče mezinárodních  aktivit,  ČSMS  se  v  r.  2017  aktivně  účastnila  podpory  účasti  českých  a 
slovenských vědců na International Microscopy Congress v Sydney. Byla vyhlášena soutěž o cestovní 
granty ve výši 500Eur na konferenci IMC, které byli uděleny 9 zájemcům.  

Jednou z nejdůležitějších aktivit ČSMS v roce 2017 byli vzdělávací kurzy v oblasti mikroskopie. V roce 
2017 bylo uspořádáno 5 kurzů:  

 Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu“ (dotace RVS 20 tisíc Kč) 

 Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“ (dotace RVS 20 tisíc Kč) 

 Kurz „Mikroskopické metody v biomedicíně“ (dotace 0 Kč) 

 Kurz „Biologické preparáty v EM“ ( dotace RVS 20 tisíc Kč) 

 Kurz „ATFM – Pokročilé metody fluorescenční mikroskopie“ (dotace 0 Kč) 

Kurzy jsou velmi kvalitní a žádané, což je potvrzeno stálým zájmem (100‐150 účastníků/rok). 

D. Chorvát dále konstatoval, že v r.2017 byly aktualizovány webové stránky ČSMS a vyzval členy ČSMS 
k poskytnutí grafických podkladů / fotografií pro další rozvoj stránek. 

Členská schůze jednomyslně schválila zprávu o činnosti za rok 2017. 
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Zpráva o hospodaření za rok 2017  

D. Chorvát prezentoval Přehled příjmů a výdajů za období r. 2017 a účetní závěrku za rok 2017. V roce 
2017 měla ČSMS příjmy ve výši 1 856 449,18 Kč a výdaje ve výši 1 820 010,95 Kč. Hospodářský výsledek 
k 31. 12. 2017 byl 35 856,23 Kč. 

Dále D. Chorvát představil zprávu auditora ČSMS p. M. Horáčka. Zpráva konstatuje, že v roce 2017 
účetnictví  společnosti  bylo  vedeno  v souladu  s právními  předpisy  a  hospodaření  společnosti  bylo 
v souladu se statutem nestátní neziskové organizace. 

Členská schůze jednomyslně schválila zprávu o hospodaření za rok 2017. 

 

Zpráva o stavu členské základny  

D. Chorvát uvedl, že ČSMS má k 16.5.2018 evidováno 242 členů (z toho 9 čestných). Dále sdělil, že 
společnost má 20 korporátních členů ‐ společností a firem.  

 

Plán činnosti na rok 2018 a návrh rozpočtu  

D. Chorvát představil přehled aktivit ČSMS na rok 2018 a Plán příjmů a výdajů na r. 2018.  

Výroční konference ČSMS se uskutečnila 14‐16.5.2018 v Lednici na Moravě. 

V  r. 2018  jsou vypsány  soutěže o  stipendium ThermoFisher  scientific  /  ČSMS,  stipendium  ČSMS  a 
soutěž o nejlepší PhD disertaci s podporou fimy Carl Zeiss. Bude též vyhlášen další ročník ceny ČSMS 
za celoživotný prínos v oblasti mikroskopie. 

D. Chorvát dále informoval že v roce 2018 se bude konat minimálně 5 mikroskopických kurzů: 

 Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu“ (dotace RVS 25 tisíc Kč) 

 Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“ (dotace RVS 25 tisíc Kč) 

 Kurz „Mikroskopické metody v biomedicíně“ (dotace 0 Kč) 

 Kurz „Mikroskopie materiálů“ ( dotace RVS 25 tisíc Kč) 

V diskusi byl schválen návrh na otevření výzvy pro udělení cestovních grantů na významné světové 
konference s příspěvky z oblasti mikroskopie pro členy ČSMS, s termínem přihlášek do 31.10.2018.  

Průběžne probíha aktualizace webstránky ČSMS s dotací RVS na r. 2018 ve výši 30 tisíc Kč.  

Členská schůze jednomyslně schválila zprávu o činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018. 

 

Různé 

D. Chorvát informoval členskou schůzi, že Výbor společnosti vyhlásil průběžnou  výzvu na podporu tzv. 
"malých  akcií"  s  termínem  k  31.10.2018,  představující  podporu  uspořádání  aktivit  na  výuku  a 
popularizaci mikroskopie do výšky 5000 Kč. 

Předseda  ČSMS  představil  úpravy webstránek  společnosti  a  databázového  systému  Greception  v 
souvislosti s obecným nařízením Evropské komise o ochraně osobních údajů, platné od 25. května 
2018. 
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Příloha:  

Prezenční listina 

Prezentace ze schůze 

 

 

Schůzi vedl a zapsal předseda společnosti  RNDr. Dušan Chorvát, PhD. 



16. KVĚTNA 2018, 14:00 – 15:00 
LEDNICE NA MORAVĚ, ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA 



• Zpráva o činnosti za rok 2017 
• Zpráva o hospodaření za rok 2017 
• Zpráva o stavu členské základny 
• Plán činností na rok 2018 a návrh rozpočtu 
• Různé 



Aktivity ČSMS za rok 2017 
 Vědecká konference „Mikroskopie 2017“  
 Grand hotel Pressburg, Bratislava: 9-10.5.2017 
 Aktualizace  webstránky CSMS (dotace RVS 20 tisíc Kč) 
 Ceny a stipendia 

 cena ČSMS za celoživotný prínos v oblasti mikroskopie za r.2017  
 Dr. Jiří Očadlík  
 Stipendium ThermoFisher Scientific (FEI): Radim Skoupý 
 Stipendium ČSMS: Petr Flachs 
 Cena ČSMS s podporou CarlZeiss za PhD. prácu: Daniel Hadraba 
 Stipendia do Austrálie IMC 2018 pre účastníkov do 35r.,   
 vyhodnocení: 9 udělených cen po 500eur 
 

 



Kurzy v roce 2017   
  
 Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu“ 
 (dotace RVS 20 tisíc Kč) 
 Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“ 

(dotace RVS 20 tisíc Kč) 
 Kurz „Mikroskopické metody v biomedicíně“ (dotace 0 Kč) 
 Kurz „Biologické preparáty v EM“ ( dotace RVS 20 tisíc Kč) 
 Kurz „ATFM – Pokročilé metody fluorescenční mikroskopie“ 

 
Celkově : 100-150 lidí/rok 

 



 
Přehled příjmů a výdajů za období 2017 



 

Účetní závěrka 
za rok 2017 



 

Zpráva o 
hospodaření 
za rok 2017 

hlasovanie 



 

Plán příjmů a výdajů na 2018 

hlasovanie 



Plánované aktivity ČSMS na rok 2018 

 Vědecká konference „Mikroskopie 2018“, Lednice: 14-16.5 
 nový formát (3dni) 

 
 Ceny a stipendia 

 cena ČSMS za celoživotný prínos v oblasti mikroskopie 
 Stipendium ThermoFisher Scientific   
 Stipendium ČSMS  
 Cena ČSMS za PhD. prácu s podporou CarlZeiss  
 Stipendia  na konference 

 



Kurzy v roku 2018 
 Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu“ 
 (dotace RVS 25 tisíc Kč) 
 Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“ 

(dotace RVS 25 tisíc Kč) 
 Kurz „Mikroskopické metody v biomedicíně“ (dotace 0 Kč) 
 Kurz „Mikroskopie materiálů“ ( dotace RVS 25 tisíc Kč) 
 Aktualizace  webstránky CSMS (dotace RVS 30 tisíc Kč) 



Různé 

podpora malych akcií,  
 zoznam schvaluje Výbor  ČSMS 
 žádosti k: 31.Oktober 
 náklady na organizáciu akcie bez osobných nákl. 
 podpora do výšky 5.000 Kč  

 
GDPR 
 úprava webstránok a prihlasovacích podmienok 
 súhlas s používaním osobných dát pre profil CSMS 
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