
 
 

 
ZÁPIS Z  ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MAMODIAGNOSTIKU 

ČESKÉ REPUBLIKY, 
 

která se  konala dne 5. 6. 2008, Hotel Rustikal, Horní Cerekev, Havlíčkova 120 
 

     Přítomno 95 ze 170 členů Asociace mamodiagnostiků České republiky (AMA-CZ), valná 
hromada je usnášeníschopná. Prezence byla ukončena 30 minut po zahájení valné hromady. 
 
     Valná hromada zvolila předsedající MUDr. Hrnčířovou. Zapisovatelem byla zvolena 
MUDr. Skovajsová. Valná hromada byla zahájena předsedající, která ověřila, že valná 
hromada byla svolána v souladu se stanovami AMA-CZ a na základě prezenční listiny 
ověřila, že je valná hromada usnášení schopná. Byl jednomyslně přijat navrhnutý program 
valné hromady. 
 

Program: 
     MUDr. Miroslava Skovajsová PhD přednesla úvodní slovo a  zprávu o fungování sdružení 
za uplynulých 5 let.  
     MUDr. Ivana Hrnčířová přednesla problém neplacení členských příspěvků. Členové, kteří 
nezaplatili členské příspěvky po několik kalendářních let byli upozorněni, že v případě, že 
nebudou nadále členské příspěvky platit, budou na příští VH vyloučeni. 
     Proběhlo hlasování o změně stanov sdružení . Valná hromada schválila nové znění článku 
IX. odstavec 6.  a článek IX. odstavec 10. 
Valná hromada schválila nové znění článku IX odstavec 6. v následujícím znění: 
     Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zaslanými na adresu                        
bydliště členů a čestných členů v dostatečném předstihu, nejméně však 15 dnů před termínem 
jednání. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve 
lhůtě kratší než 15 dnů před termínem jednání. Pozvánku je možno doručit písemnou formou 
na adresu člena sdružení uvedenou v evidenci členů sdružení nebo emailem na emailovou 
adresu uvedenou v evidenci členů sdružení. 
 
95 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Valná hromada schválila nové znění článku IX odstavec 10. v následujícím znění: 
     Přítomní členové sdružení se zapisují do listiny přítomných členů. Valné hromady se 
mohou zúčastnit čestní členové sdružení a z rozhodnutí představenstva i další přizvaní hosté. 
Čestní členové sdružení a hosté se zapisují do samostatné listiny čestných členů a hostů. 
Řádný člen může být na valné hromadě zastoupen jiným řádným členem na základě písemné 
plné moci, přičemž počet členů, které tento zastupuje je omezen nejvýše na jednoho.  Plná 
moc (plné moci) tvoří přílohu listiny přítomných členů. 
 
95 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Proběhla diskuse. Prof. MUDr.Daneš přednesl příspěvek o stavu webových stránek 
www.mamo.cz. MUDr. Caithamlová vznesla dotaz, zda by byla možná kooperace s Avonem  
- poukázky pro samoplátce vyšetření k dispozici i nescreeningovým pracovištím. Věc 
projedná představenstvo AMA-CZ a KOMD na následujícím zasedání.  
 



Byla zvolena volební komise pro volby členů představenstva sdružení ve složení: 
MUDr.Ivana  Hrnčířová, MUDr. Romana Šedivá, MUDr. Pavla Vančurová 
 
95 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Proběhla prezentace kandidátů na členy představenstva sdružení.  
Své příspěvky přednesli: MUDr. Helena Bartoňková 

prof. MUDr. Jan Daneš CsC. 
MUDr. Dana Houserková PhD. 
MUDr. Ivana Hrnčířová 
MUDr. Miloš Chroust 
MUDr. Zdeněk Mutina 
MUDr. Miroslava Skovajsová PhD. 
MUDr. Petr Váša 
MUDr. Daniel Zoubek 
 

Proběhla volba členů představenstva  tajným hlasováním. 
Byly vyhlášeny výsledky hlasování:  MUDr. Helena Bartoňková  77 hlasů 

prof. MUDr. Jan Daneš CsC.  77 hlasů 
MUDr. Dana Houserková PhD. 79 hlasů 
MUDr. Ivana Hrnčířová  66 hlasů 
MUDr. Miloš Chroust  29 hlasů 
MUDr. Zdeněk Mutina  54 hlasů 
MUDr. Miroslava Skovajsová PhD. 85 hlasů 
MUDr. Petr Váša   41 hlasů 
MUDr. Daniel Zoubek  52 hlasů 
 

Členy představenstva byli zvoleni tito kandidáti: MUDr. Miroslava Skovajsová PhD.,        
MUDr. Dana Houserková PhD, MUDr. Helena Bartoňková, prof. MUDr. Jan Daneš CsC.,  
MUDr. Ivana Hrnčířová, MUDr. Zdeněk Mutina, MUDr. Daniel Zoubek   
Náhradníci: MUDr. Petr Váša, MUDr. Miloš Chroust 
 
 
V Horní Cerekvi dne 5.6.2008   zapsala: MUDr. Miroslava Skovajsová PhD. 
 
 
 
 
       MUDr. Ivana Hrnčířová 
 

místopředseda představenstva 
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