
Zápis jednání výboru ČPS 13. 4. 2017 

Přítomni (bez titulů): Zeman, Bronský, Houštěk, Hoza, Hrdlička, Lebl, Skálová, Svitálková, 

Škvor, Šumník, Votava, Albrechtová.  

Omluveni (bez titulů): Kuhn.  

Hosté: ČLS JEP: prof. Hrodek, prof. Starý, doc. Marešová, Česká neonatologická společnost: 

doc. Dort, prim. Kantor, prim. Čihař.  

V úvodu jednání zástupkyně ČLS JEP doc Marešová předala prof. Otto Hrodkovi zlatou 

medaili ČLS JEP za celoživotní dílo v dětské hematologii a pediatrii za účasti představitele 

oboru prof. Starého. Doc. Marešová, prof. Starý a za ČPS předseda prof. Zeman prof. 

Hrodkovi poděkovali, nejen za životní práci, ale také za jeho lidskost a obětavost v jeho 

klinické praxi i ve vědě v rámci fakulty i mimo ni.  

Výbor ČPS schválil hlasováním: 

a) Zápis ze schůze výboru z března 2017. Budou doplněny tabulky konkrétních jmen do 

Komise pro zkoušky na konci kmene pediatrie a do nové Akreditační komise pro 

pediatrii.  Tabulky s nominacemi budou odeslány na vědomí členům výboru do 

příštího zasedání.  

b) Přijetí nových členů ČPS dle seznamu: MUDr. Veronika Bayerová, MUDR. Markéta 

Bendáková, MUDr. Kristýna Mallátová, MUDr. Barbora Matíková, MUDr. Lenka 

Tučková, MUDr. Ivana Čopová. 

c) Snížení příspěvku z důvodu mateřské a rodičovské dovolené dle seznamu: MUDr. 

Michela Bendová, MUDr. Kristýna Hanulíková, MUDR. Veronika Křížová, MUDr. Lucie 

Pousková.  

d) Návrh na změnu jednání výboru ČPS. Výbor souhlasí se změnami vyjádřenými ve 

společném memorandu o interních úpravách jednacího řádu výboru ČPS z 13. 4. 2017 

a vyjádřil snahu se jimi nadále řídit. 

e) Návrh struktury zápisu z jednání výboru včetně uvedení odpovědných osob 

(garantů) za úkol, jeho časový plán včetně termínu jeho řešení. Kontrolovat plnění 

úkolů bude paní Blanka Albrechtová. Zápis provede pověřený člen výboru (obvykle 

prim. Škvor) ve spolupráci s paní Albrechtovou, odešle návrh zápisu všem členům 

výboru a členům revizní komise, ti po doplnění odešlou zpět zapisovateli, ten po 

kompletizaci připomínek a doplnění odešle prof. Zemanovi a prof. Leblovi a ti 

s programem příští schůze výboru odešlou kompletní konečný zápis zpět členům a 

poté na web a do bulletinu. Doba na jednotlivé fáze postupu 5 pracovních dnů.  

f) Výbor ČPS doporučuje, aby „překlápění“ z oboru dětské lékařství do oboru praktické 

dětské lékařství (i naopak) se stalo součástí nového vzdělávacího programu oboru 

„Pediatrie“ v rámci tzv. přechodných ustanovení, která řeší plynulý přechod 

z dřívějšího do nového právního prostředí. Zavazuje všechny členy výboru, aby při 

všech následujících jednáních jednoznačně prosazovali toto stanovisko. 

g) Kongresy ČPS po roce 2018 (odhlasováno 8 hlasy, 1 již nebyl přítomen) Výbor 

rozhodl, že bude vypsáno výběrové řízení na pořádající agenturu národních 

pediatrických kongresů na roky 2019–2021 s možností následného prodloužení. 



Cílem je zajistit kontinuitu v pořádání kongresů, které se nově budou konat 

každoročně, a to jak v oblasti organizační, tak zejména při navázaní dlouhodobého 

vztahu s partnery a sponzory kongresů. Paní Albrechtová připraví do příštího jednání 

výboru na základě analýzy posledních tří kongresů kontury zadání pro výběrové řízení 

(počet účastníků podle kategorií, rozpočet – příjmy, výdaje, zisk pro pořadatele, zisk 

pro ČPS atd.). 

h) Návrh na ocenění prof. Velemínského medailí ČLS JEP. Hlasování: 7 pro, 2 již 

nepřítomni. Medaile bude slavnostně předána na 38. pracovních dnech dětské 

nefrologie v Českém Krumlově 23. a 24. 6. 2017. Zajistí paní Albrechtová ve 

spolupráci s ČLS JEP a zástupcem Pracovní skupiny pro dětskou nefrologii ČPS ČLS JEP.  

i) Návrh na jmenování MUDr. Zuzany Vančíkové, CSc. členkou Subkomise pro 

antibiotickou politiku (SKAP) ČLS JEP. Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni. 

Informaci o souhlasu s návrhem předá prof. Zeman doc. Marešové, předsedkyni SKAP 

ČLS JEP. Doc. Šumník navrhl, aby příští podobné požadavky na personální obsazení 

důležitých pozic ve jménu ČPS byly vhodnou formou zveřejněny a podle došlých 

návrhů by výbor ČPS následně provedl výběr. 

Výbor ČPS projednal: 

a) Shrnutí závěrů ze setkání s primáři v Brně.  

b) Hospodaření ČPS. Výbor byl seznámen s rozpočtem a hospodaření bude dále 

v programu červnového výboru. Doc. Skálová domluví profesionální výpomoc ČLS 

s účetnictvím ČPS a připraví návrh rozpočtu na rok 2017 k jednání výboru v červnu 

2017. 

c) Postgraduální vzdělávání v pediatrii projednal výbor ČPS spolu s předsedou 

neonatologické společnosti doc. Dortem, místopředsedou Dr. Čihařem a senátorem 

prim. Kantorem. Výbor ČPS doporučuje:  

1. Pro pediatry: 1a) v rámci kmene 3 měsíce neonatologie na vlastním (jakémkoliv) 

neonatologickém pracovišti. 1b) po kmeni 1 měsíc na jakémkoliv 

neonatologickém pracovišti a minimálně 2 měsíce v perinatologickém centru 

intenzivní péče (PCIP, kterých je 12 v ČR). 

2. Pro neonatology a ostatní specializace využívající pediatrický vzdělávací program: 

2a) v kmeni 3 měsíce na dětském lůžkovém zařízení s neselektovaným příjmem. 

2b) po kmeni 9 měsíců na dětském lůžkovém zařízení s neselektovaným příjmem. 

Odhlasováno: 8 pro, 1 se zdržel.  

d) Stanovisko ČPS k antropologické studii. Doc. Šumník sjedná schůzku, kde se 

dojednají podrobnosti ohledně podpory ze strany ČPS. Setkání se bude konat jindy 

než zasedání výboru. Termín dojednání schůzky do příštího výboru. 

e) Přípravu jednání s PLDD. Ve středu 19. 4. 2017 bude schůzka zástupců PLDD se 

zástupci výboru ČPS (doc. Houšťková, doc. Bronský, prim. Hrdlička). Jednání bude o 

vzdělávacím programu, popř. i „překlápění“ oborů. Zástupci ČPS se budou snažit 

prosadit: 3 měsíce pro PLDD ve kmeni (2+1 nebo 1+2), v ideálním případě 2 měsíce. 

Po kmeni pro PLDD 6–9 měsíců. Zprávu se setkání poskytnou účastníci co nejdříve.  

f) Česko-Slovenská pediatrie. Výbor schválil stanovit funkční období šéfredaktora 

časopisu na 4 roky a možnost přihlásit se do výběrového řízení na další funkční 



období. Budoucí šéfredaktor bude vybrán výběrovým řízením a ve spolupráci 

s výborem ČPS bude nominovat novou redakční radu. Změna může nastat kolem 

poloviny roku 2018, do té doby pokračuje funkční období současné šéfredaktorky.  

g) Aktualizaci členské evidence a e-mailové databáze, přípravu elektronické verze 

bulletinu. Doc. Bronský zaslal členům výboru vzor nové verze elektronického 

bulletinu a před prázdninami by mělo být hotovo vzorové číslo. Redaktory bulletinu 

jsou Doc. Bronský a Doc. Šumník. S firmou Guarant bude uzavřena smlouva o 

spolupráci při tvorbě této elektronické verze. Rozesílání, hlídání termínů a kontakt se 

členskou základnou zajistí paní Albrechtová.  

h) Poplatek za členství v EAP. Referoval prim. Hrdlička. Dosud byl poplatek placen 

střídavě PLDD a ČPS, mělo by tak být i nadále. Rok 2016 platili PLDD, za rok 2017 

zaplatí ČPS.  

Výbor ČPS přesunul na příští jednání:  

a) Co očekávají mladí pediatři od ČPS – prim. Svitálková. 

b) Příprava metodického pokynu k podávání vitaminu D – doc. Šumník. 

c) Benefity členství v ČPS a dopis členům – prim. Škvor 

d) Dětská psychiatrie – do programu v červnu – prof. Zeman 

 

Příští jednání výboru ČPS se koná ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 9.30 hodin na Pediatrické klinice 

FN v Motole, 11. 5. bude od 13 hodin na Karlově schůzka redakční rady časopisu Česko-

Slovenská Pediatrie.  

 

Zapsali: Škvor, Albrechtová                        Doplnili a kontrolovali: Členové výboru, Lebl, Zeman 


