
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 21.5.2020 

 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Houšťková, Hrdlička, Hoza, Kuhn, Lebl,  

                                   Procházková, Skálová, Škvor, Šumník, Votava, Zeman 

Hosté:                         B. Procházka, Š. Vránová, J. Zieg 

Výbor schválil: 

a) zápis ze zasedání dne 12.3.2020 

b) přijetí nových členů: MUDr. Kateřina Dohnalová, MUDr. Simona Hradilová, MUDr. 

Jaroslava Chlapková, MUDr. Jakub Koláček, MUDr. Petra Lefflerová, MUDr. Hana 

Mullerová,  MUDr. Aneta Muselová, MUDr. Michaela Plzáková, MUDr. Jitka 

Pourová, MUDr. Elen Roiková, 

MUDr. Vladimíra Šmídová, MUDr. Simona Zimová 

c) snížení příspěvku při mateřské nebo rodičovské dovolené: MUDr. Jana Děrkasová, 

MUDr. Aneta Ebertová, MUDr. Lenka Gregorová, MUDr. Svatava Kmeťová, MUDr. 

Petra Kočí, MUDr. Kateřina Koláčková, MUDr. Eva Vavřiníková 

Výbor: 

a) diskutoval a rozhodl, že XV. pediatrický kongres bude pořádán v původně 

plánovaném termínu ve dnech 24-26. 9. 2020 v Hradci Králové. Ve snaze podpořit 

zájem o účast na kongresu budou opět všem členům ČPS, OSPDL, SPLDD, 

přednostům dětských klinik i primářům dětských oddělení předány informace o 

prodloužení termínů přihlášek k aktivní účasti do 5. 6. 2020.  

b) navrhl a doporučil kongresovému výboru, aby do programu XV. pediatrického 

kongresu byla zařazena i přednáška nebo symposium na téma: „Covid-19 u dětí“.  

c) pověřil prof. Zemana jednáním s ČLS JEP ohledně tisku časopisu Česko-Slovenské 

Pediatrie v situaci, kdy nakladatelství Mladá fronta je v konkurzu.  

d) vybral členy volební komise pro podzimní volby do výboru ČPS 2021-2024 (předseda 

komise doc. MUDr. Hoza,CSc, členky komise MUDr. E. Fürstová a B. Albrechtová).  

e) schválil negativní stanovisko ČPS týkající se konzumace energetických nápojů 

s obsahem kofeinu u dětí připravené Pracovní skupinou dětské gastroenterologie, 

hepatologie a výživy. Stanovisko bude předáno Ministerstvu zemědělství ČR a 

zveřejněno na webu ČPS.  

f) projednal návrh na úpravu podmínek pro přípravu smluv o spolupráci a partnerství 

mezi ČPS a firmami a potvrdil, že příprava smluv bude probíhat ve spolupráci s 

agenturou GUARANT. 

g) obdržel stížnost na průběh voleb do PSDN..Revizní komise připraví do příští schůze 

výboru závěrečné stanovisko s uvedením jednotlivých pochybení při konání voleb a 

s procesními doporučeními pro opakované volby v souladu se stanovami ČLS JEP.  

 

Příští schůze výboru ČPS bude ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 13:00 hod. v Motole 

 

Zapsala: Albrechtová                                        Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové 

 

    


