Zpráva revizní komise ČSIM za rok 2021
Revizní komise (RK) ČSIM pracovala v roce 2021 ve složení:
MUDr. MUDr. Daniel Nalos
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, Ph.D.
MUDr. Ivana Herold, CSc.
Volby do výboru ČSIM.
Volby do výboru ČSIM proběhly dvoukolově korespondenční metodou. 15 kandidátů
s nejvyšším počtem získaných hlasů bylo nominováno do výboru ČSIM. Všichni svoji
kandidaturu přijali. Členové, kteří se umístili na 16-18 místě v počtu získaných hlasů byli
nominováni do revizní komise. 21.4 na řádné schůzi výboru bylo tajným hlasováním, pod
vedením prof. Cvachovce, CSc. MBA, zvoleno vedení společnosti. Předsedou byl zvolen doc.
M. Balík, místopředseda prof. Šrámek, Ph.D a vědecký sekretář prof. Matějovič, Ph.D.
pokladníkem zůstává. J. Maňák Ph.D.
Revizní komisi reprezentuje doc. Drábková Dr. Nalos, Dr Herold CSc..
Schůze výboru ČSIM
- Účast na jednáních výboru byla ovlivněna epidemiologickou situací a někteří členové se
účastnily on line.
- Schůze proběhly v těchto termínech: 21.4., 26.5., 30.6., 22.9., a 8.12 2021
- Zápisy z prezenčních setkání výboru jsou zveřejněny na webu odborné společnosti;
připomínky a výhrady z členské základny k nim nebyly zaznamenány.
- Na jednání výborových schůzí byli zváni jako hosté představitelé/představitelky
jednotlivých sekcí ČSIM a zástupci dalších odborných společností podle projednávaných
multioborových témat. Zástupkyně Sekce mladých intenzivistů se pravidelně aktivně
účastnila všech jednání výboru.
Hospodaření
- Hospodaření ČSIM skončilo v mírném přebytku a bylo vedeno v souladu s pravidly ČLS JEP
a svěřené prostředky byly vynaloženy účelně v souladu s programem a cíli společnosti.
ČSIM a spolupráce s ČLS JEP
- V únoru 2021 proběhly elektronické volby nového výboru ČSIM a revizní komise podle
pravidel ČLS JEP.
ČSIM a pandemie COVID-19
- Práce výboru ČSIM byla ovlivněna pandemií COVID-19 – setkání výboru probíhala částečně
presentačně a částečně on-line formou.
- Kongres v Mikulově byl pro nepříznivou epidemiologickou situaci přesunut na rok 2022.
- Výbor ČSIM pracoval velmi intenzivně formou vlastních či mezioborových stanovisek a
doporučení týkajících aktuálních problémů včetně onemocnění COVID-19.
Závěr
Revizní komise po projednání návrhu zprávy konstatuje:
- Jednání a rozhodování výboru ČSIM jako celku i jeho jednotlivých členů probíhalo
v souladu s právními předpisy ČR a stanovami ČSIM ČLS JEP.
- Závažná rozhodnutí činil výbor na základě hlasování s respektováním jeho výsledku.

-

Písemná i elektronická dokumentace byla shledána jako náležitá obsahem i formou.
Byla učiněna revize počtu členů odborné společnosti a sjednána náprava v plnění
podmínek řádného členství.

V Ústí nad Labem 18.ledna 2022.
Za revizní komisi:
Daniel. Nalos
Doc. Jarmila Drábková, CSc.
Ivan Herold CSc.

