
Zápis ze zasedání výboru ČPS ČLS JEP dne 11.6.2020 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Houšťková, Hoza, Kuhn, Lebl, Procházková, 
Skálová, Škvor, Šumník, Votava, Zeman 
Omluveni (bez titulů): Hrdlička 
Hosté: doc.MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MUDr. H. Jičínská 
 
Výbor schválil: 

a) Zápis ze zasedání dne 21.5.2020 
b) Přijetí nových členů: MUDr. Michela Komoňová, MUDr. Dušan Kotus, MUDr. 

Gabriela Malošková, MUDr. Martin Světnička 
c) Snížení členského příspěvku z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené: MUDr. 

Eliška Hrbková, MUDr. Marie Hrubá, MUDr. Kateřina Koláčková, MUDr. Pavlína 
Králová 

d) Vyplacení dohody o provedení práce paní M. Binědové v částce 20.000,-Kč za 
přípravu článků a abstrakt pro časopis Česko-Slovenská pediatrie. 

Výbor: 
a) podporuje iniciativu pracovní sekce dětských kardiologů, která se týká prenatálního 

záchytu a diagnostiky VVV srdce plodu u těhotných žen registrovaných u smluvních 
poskytovatelů v odbornosti gynekologie a porodnictví. 

b) rozhodl o potřebě spolupracovat se Zlatými partnery ČPS na přípravě těch částí 
reklamních textů, které se bezprostředně týkají spolupráce s ČPS nebo přímo souvisí s 
logem  ČPS. 

c) rozhodl o jednorázové změně pravidel pro udělování Ceny ČPS za publikační aktivitu 
v oboru pediatrie pro autora mladšího 35 v roce 2020 a ocení všechny soutěžící 
Diplomem ČPS za vynikající publikační aktivitu a současně je i finančně odmění 
částkou 50 000 Kč.  

d) aktualizoval odborný program pro XV. pediatrický kongres (Hradec Králové, 24-26. 
9.2020) a zařadil do programu i nové symposium o COVID-19 u dětí.  

e) bude s vedením ČLS JEP jednat o přípravě tisku abstrakt z XV. pediatrického 
kongresu v  rámci Supplementa časopisu Česko-Slovenské pediatrie.  

f) byl seznámen se zprávou Revizní komise ČPS týkající se voleb do PSDN. Na základě 
prověřených skutečností byly tyto volby prohlášeny za neplatné. RK zašle písemné 
vyjádření předsedovi  volební komise prim. MUDr. Luďkovi Rybovi a zároveň i 
předsedovi PSDN prof. MUDr. T. Seemannovi,Ph.D a vyzve výbor PSDN k 
opakovaní voleb podle pravidel ČLS JEP. 

g) PSDM prof. MUDr. T. Seemannovi,PhD a vyzve výbor PSDM k opakovaní voleb 
podle pravidel ČLS JEP. 

h)  rozhodl, že volby do výboru ČPS a RK ČPS pro období 2021-2024 budou v říjnu 
2020 a budou se konat pod záštitou ČLS JEP elektronicky a jednokolově. Prosíme 
všechny členky a členy ČPS o aktivní účast ve volbách.  

i) Příští zasedání výboru ČPS se bude konat ve čtvrtek 24.9.2020 v Hradci Králové 
(Kongresové centrum ALDIS, začátek v 9,30). 
 

Zapsala: B. Albrechtová                                          Kontrola: Zeman, Lebl, ostatní členové 


