
 
 

Zápis z valné hromady (členské schůze)  
České leukemické skupiny - pro život (CELL) 

konané dne 16. 12. 2015, Corinthia Hotel, Praha 

 

I 

Přítomni (abecedně, bez titulů): Bělohlávková (Hradec Králové), Brejcha (Nový Jičín), 
Březinová (ÚHKT Praha), Cetkovský (ÚHKT Praha), Čermák (ÚHKT Praha), Čerňan 
(Olomouc), Doubek (IHOK Brno), Folber (IHOK Brno), Horáček (Hradec Králové), Hrochová 
(Hradec Králové), Janečková (IHOK Brno), Klamová (ÚHKT Praha), Machová Poláková (ÚHKT 
Praha), Matyšková (MU Brno), Mayer (IHOK Brno), Michalová (ÚHKT Praha), Mikulenková 
(ÚHKT Praha), Novák (FNKV Praha), Procházková (IHOK Brno), Ráčil (IHOK Brno), 
Richterová (Ostrava), Rohoň (Olomouc), Semerád (IHOK Brno), Soukup (ÚHKT Praha), 
Stejskal (Ostrava), Szotkowski (Olomouc), Šálek (ÚHKT Praha), Vydra (ÚHKT Praha), 
Zemanová (ÚHKT Praha), Žáčková (IHOK Brno), Žák (Hradec Králové) 

Host: Koščík (MU Brno) 

 
II 

Valnou hromadu zahájil prof. Mayer a přednesl úvodní slovo. 
 

III 
Doc. Čermák, předseda České hematologické společnosti, pozdravil jednání valné hromady a 
popřál CELL, aby pracovala do budoucna stejně úspěšně jako dosud. 

 
IV 

Prof. Cetkovský, místopředseda CELL, rovněž přivítal účastníky valné hromady.  
 

V 
Prof. Mayer, předseda CELL, ve své zprávě o činnosti CELL shrnul aktivity a úspěchy CELL od 
poslední valné hromady i nové cíle CELL. Věnoval se krátce všem hlavním problematikám, 
včetně databází CELL, na které se CELL koncentruje. Připomněl „červenou knihu“ 
Hematologické společnosti ČLS JEP věnované diagnostice a léčbě hematologických malignit. 
Prof. Mayer představil výhled aktivit CELL pro rok 2016, které všechny by měly vést ke 
zvýšení kvality péče o nemocné s leukemiemi. Na závěr prof. Mayer přítomné seznámil s 
hospodařením CELL od poslední valné hromady. 
 

VI 
Mgr. Koščík informoval o právních aspektech transformace CELL z občanského sdružení na 
zapsaný spolek a informoval o nových stanovách CELL. Představil i znění usnesení, které by 
měla valná hromada spolu se stanovami přijmout, aby došlo k transformaci CELL na zapsaný 
spolek.  
Prof. Mayer následně zahájil hlasování o nových stanovách CELL a výše zmíněném usnesení, 
které mění občasné sdružení CELL na zapsaný spolek CELL. Všichni přítomní členové CELL 
s hlasovacím právem nové stanovy i usnesení schválili. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo 
nebyl proti.  



Mgr. Koščík následně nové stanovy zaspaného spolku CELL, spolu s usnesením a jmenným 
seznamem účastníků valné hromady (členské schůze) zašle na příslušené úřady, které by 
měly zapsaný spolek CELL zaevidovat.  
 

VII 
Následoval přehled odborných aktivit CELL (mítinků, projektů, publikací) realizovaných od 
poslední valné hromady. 
Prof. Ráčil seznámil přítomné s projekty, které CELL realizuje na poli AML (spolupracující 
centra, studie, biobanking, databáze DATOOL AML, NAPOLEON, protokol DaunoDouble, 
projekt AZV týkající se mutační analýzy vybraných genů u AML). 
MUDr. Žáčková představila projekty u CML (projekty EURECA, EUROSKI, TIGER, AZV grant 
molekulární detekce CML pomocí pacient-specifické fúze genu BCR-ABL1, projekt ENIGMA2, 
biobanking vzorků CML a projekt databáze INFINITY).  
MUDr. Bělohlávková představila projekty CELL v oblasti myeloproliferací, především databázi 
MIND. 
MUDr. Folber shrnul aktivity na poli ALL (léčba podle protokolů CELL, databáze DATOOL ALL, 
spolupráce CELL a evropské společnosti EWALL, projekty týkající se minimální reziduální 
nemoci a Ph-like ALL). 
Prof. Doubek seznámil přítomné s aktuálně řešenou problematikou u CLL (publikace, 
probíhající projekty, studie O-DEX-1, registr CLLEAR). 
Prof. Doubek přiblížil problematiku systémové mastocytózy (ECNM registr, připravované 
evropské projekty).  
Prof. Ráčil přiblížil řešenou problematiku infekčních komplikací u hematologických nemocných 
(spolupracující centra, databáze FIND, analýza invazivních kandidóz, analýzy galaktomananu, 
CELL wokshopy k problematice oportunních infekcí). 
 

VIII 
Po přehledu odborných aktivit CELL proběhla doplňující volba do předsednictva CELL. Dalším 
členem předsednictva byl zvolen MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. z FN Olomouc. Byl zvolen 
všemi hlasy přítomných členů s hlasovacím právem, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 
hlasování.  
 

IX 
Dále proběhla volba nových členů CELL.  
Novými členy CELL byli zvoleni: MUDr. Petra Richterová (FN Ostrava) a MUDr. Martin Čerňan 
(FN Olomouc).  
Všichni noví členové byli přítomnými členy CELL s hlasovacím právem zvoleni jednomyslně, 
nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nebyl proti. O každém z kandidátů se hlasovalo 
jednotlivě.  
CELL má tedy k 16. 12. 2015 92 členů včetně nově zvolených. 
 

X 
V diskuzi vystoupila Dr. Machová Poláková, která představila projekt analýzy polymorfismů 
v promotorových oblastech přenašečů z rodin genů ABC a SLC u CML. 

 
XI 

Členskou schůzi ukončil předseda CELL prof. Mayer, který poděkoval nejen zúčastněným, ale 
i všem, kteří se podílejí na aktivitách CELL, neboť díky nim je CELL životaschopnou 
organizací zastoupenou v řadě evropských hematologických struktur. 
 
V Praze dne 16. 12. 2015 
Zapsal: Doubek 


