
Zápis z valného shromáždění Československé mikroskopické společnosti, které se 
konalo 9. dubna 2014 v ÚMG AV ČR, Praha 

 
 
 
Celkový počet členů společnosti: 241 individuálních a 20 kolektivních 
Přítomno: 7 členů (příloha č. 1) 
 
Program: 
1) Informace k volbě členů výboru v roce 2015 
2) zpráva o činnosti v roce 2013  
3) zpráva o hospodaření v roce 2013, schváleni účetní uzávěrky 
4) zpráva o stavu členské základny a databázi členů 
5) schválení změny stanov  
6) plán činnosti pro rok 2014 a návrh rozpočtu  
7) stav příprav IMC 2014 
8) různé 
 
 
Vzhledem k tomu, že členská schůze nebyla usnášeníschopná v době oznámeného 
zahajovacího času, začátek schůze byl odložen o 30 minut a k jednání  se přistoupilo při 
dodržení stanov čl.21 bod 2 poté, co schůze nabyla usnášeníschopnosti. 
 
Prof. Pavel Hozák, předseda společnosti, přivítal přítomné a představil program valného 
shromáždění. K programu sc hůze nebyly navrženy žádné změny a byl schválen 
jednomyslně. 
 
Ad.1) Volba členů výboru se uskuteční na plánované výroční konferenci v roce 2015. 
 
Ad.2) Druhým bodem programu byla zpráva o činnosti společnosti v roce 2013. Hlavní 
činnost společnosti spočívala v organizaci výukových kurzů. V roce 2013  společnost 
pořádala 3 výukové kurzy a věnovala se přípravě mezinárodní konference IMC 2014.  
Pozitivní skutečností  je, že řada oborových rad zařadila kurzy pořádané společností do 
výukových plánů PhD studentů, což dokazuje jejich vysokou úroveň a kvalitu kurzů. Na 
mezinárodním poli se společnost angažuje na přípravě konference IMC 2014. 
 
Ad.3) Zpráva o hospodaření:  
Předseda seznámil přítomné členy se zprávou o hospodaření společnosti v roce 2013, viz 
přiložený přehled (příloha č. 2 a 3). Celkově hospodaření společnosti skončilo ziskem cca 
300 tisíc Kč. Většina akcí proběhla s vyrovnaným rozpočtem a dále se v rozpočtu pozitivně 
promítl zlepšený výběr členských příspěvků. 
V následném hlasování přítomní členové zprávu o hospodaření schválili s výhradou, že ke 
zprávě o hospodaření se pozitivně vyjádří i revizor společnosti, Dr. Horáček z ÚPT v Brně.  
 



Ad.4) Členská základna. 
Ing. J. Nebesářová  uvedla, že CSMS tvoří 241 individuálních a 20 kolektivních členů. O 
členství ve společnosti je stoupající zájem, především z řad doktorandů. Také počet firem 
stoupl od loňského roku o tři. Byla zahájena příprava nových webových stránek se 
záměrem provázaní jednotlivých interních databází s cílem dosažení automatizace 
aktualizací. Na základě hlasování členů CSMS na valném shromáždění, které se 
uskutečnilo v roce 2013 v Lednici, byla od 1.1. 2014 upravena výše členských poplatků 
následovně: 

- ekonomicky činné fyzické osoby 500,- Kč za rok 
- studenti a ekonomicky neaktivní osoby 250 Kč za rok.  

Příspěvky kolektivních členů pro daný rok jsou individuálně dojednány s představiteli 
ČSMS, kdy si kolektivní členové společnosti mohou výši členských příspěvků vybrat a stát 
se: 

- Zlatým kolektivním členem s ročním příspěvkem 50 tisíc Kč. 
- Stříbrným kolektivním členem s ročním příspěvkem 20 tisíc Kč. 
- Bronzovým kolektivním členem s ročním příspěvkem 5 tisíc Kč.  

Pro jednotlivé kategorie členských příspěvků a jejich úrovně  jsou stanoveny rozdílné 
benefity. Podrobné informace jsou zveřejněny na http://www.mikrospol.cz . 
   
Ad.5) Změna stanov CSMS: 
Na základě nového Občanského zákoníku bylo nutné provést změnu názvu a statutu 
společnosti a to z občanského sdružení na zapsaný spolek. Nové stanovy jsou zveřejněny 
na stránkách CSMS. Hlasováním byla změna stanov schválena. 
 
 
Ad.6) Plán činnosti společnosti v roce 2014: 
Předseda společnosti informoval členy o akcích, které se chystají na letošní rok. Jedná se 
především o výukové kurzy, k tradičně pořádaným přibyl jeden kurz pořádaný na ÚMG 
AV ČR Prof. Pavlem Hozákem. Tento kurz  volně navazuje na kurz Mikroskopické metody 
v biomedicíně. V září se bude konat mezinárodní Mikroskopicky kongres IMC 2014, kde je 
naše společnost spolupořadatelem. Hlasováním bylo jednohlasně schváleno v celkové výši 
cca 300tis.Kč - poskytnutí stipendií pro studenty PhD. na účast na IMC 2014 a finanční 
podpora doprovodné akce kongresu Mikroskopie hrou. Akce Mikroskopie  hrou je určena 
pro žáky základních i středních škol i širokou veřejnost k seznámení se s mikroskopií  
formou interaktivní výstavy . 
Další výroční konference Mikroskopie 2015 se uskuteční v Lednici na Moravě.  
Informace o chystaných akcích neleznou členové i zájemci na internetových stránkách 
společnosti. 
Prof. Pavel Hozák informoval členy o návrhu rozpočtu na příští rok, který je plánován 
víceméně vyrovnaný. Hlasováním byl rozpočet schválen.  
(příloha č. 4) 
 
Ad.7) Stav příprav IMC 2014 
V tomto bodě byl prof. P. Hozákem prezentován plánovaný program kongresu, stav 
přípravy struktury jednotlivých sekcí a informoval přítomné členy o přijetí 154 žádostí 
k přidělení stipendia, která se budou vyhodnocovat. 



 
Ad.8) Různé 
V bodě různé byla navrhnuta možnost o vyhlášení výborem společnosti hlasování 
elektronickou formou. Kdy takové hlasování může iniciovat předseda společnosti nebo člen 
výboru. Hlasováním byl tento způsob hlasování schválen a článek byl doplněn do stanov. 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Pišlová 
 
 
 
 
Ověřil: Pavel Hozák 
 


