
Usnesení z členské schůze konané dne 14.9.2020 v Best Western Premium hotel Brno v čase 17.15-
18.40 hod. 
 
Členská schůze přijala následující usnesení všemi přítomnými členy 
 
Členská schůze zvolila pracovní předsednictvo – Chomiak,Repko,Běhounek a následně 
Mandátovou komisi ve složení Musil předseda, Majerníček, Vašek – jednomyslně  
Návrhovou komisi ve složení Charvát předseda, Kozák, Lesenský – jednomyslně 
Volební komisi ve složení – Bartoníček předseda, Slávik, Míka, Chaloupka, Vaněček – jednomyslně 
Členská schůze vyslechla zprávu mandátové komise na přítomnost 72 členů ČSOT s hlasovacím 
právem a sděluje ,že kvorum na volby je 36. 
 
Členská schůze volí pokladníka společnosti MUDr. Vladimíra Friče aklamací 
Volební komise zahajuje tajné volby předsedy a výboru. 
Členská schůze volí l. místopředsedu a předsedu na roky 2023-2024 – prof. MUDr. Jiřího Gallo PhD 
Členská schůze volí výbor ĆSOT na období 2021-2022 ve složení: 
Kliniky   - prof. MUDr. Vojtěch Havlas PhD, Prof. MUDr. Martin Krbec CSc, MUDr. Tomáš Tomáš PhD, 
doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D. 
Primariáty –  MUDr. Běhounek Jiří st, MUDr. Pavel Kubát, MUDr. David Musil, doc. MUDr. Jaroslav 
Pilný 
Ambulantní ortopedi – MUDr. Pavel Dupal, MUDr. Pavel Kacerovský, MUDr. Vladimír Medek, MUDr. 
Otakar Mach 
 
Členská schůze  aklamací 
 
Volí Revizní komisi ve složení  MUDr. Balík Jan předseda, MUDr. Charvát Jan, MUDr. Zatrapa Tomáš  
 
Volí Kárnou,smírčí a rozhodčí komisi ve složení –MUDr.Douša Pavel – předseda,MUDr.Kamínek 
Petr,MUDr.Pešek Jan,MUDr.Majerníček Marek,MUDr.Cichý Zdeněk 
 
Členská schůze vyslechla návrhy návrhové komise a doporučuje je zapracovat do návrhu usnesení 
 
Členská schůze schvaluje: 
a/ zprávu předsedy ČSOT prof.MUDr.Jiřího Chomiaka CSc,  
b/zprávu pokladníka MUDr.Vladimír Friče, 
c/zprávu vědeckého sekretáře MUDr.Jiřího Běhounka  st. 
d/zprávu šéfredaktora časopis ACTA prof.MUDr.Martina Krbce CSc 
c/zprávu revizní komise přednesenou MUDr.Janem Balíkem 
 
Souhlasí s úpravami změny stanov ČSOT spočívající v prodloužení funkčního období předsedy, 
pokladníka a výboru ČSOT na 3 roky od voleb v roce 2024,úpravě systému hlasování na per rollam a e 
mailem a ukládá výboru ČSOT toto připravit 
 
Souhlasí s úpravou členského příspěvku ve výši 900 Kč ročně od lékařů bez atestace,mateřských 
dovolených a důchodců a 1500 Kč ročně od lékařů atestovaných s tím,že při zaplacení 
členských  bude automaticky dodáván časopis ACTA a ukládá výboru připravit s firmou Forinel 
realizaci platby členských příspěvků od roku 2021 
 
Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými členy ČSOT 
 
Jednání členské schůze bylo ukončeno předsedou prof.MUDr.Chomiakem Jiřím CSc v 18.40 hodin. 
 


