
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 12.11.2020 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Houštěk, Houšťková, Hoza, Hrdlička, Kuhn, Lebl, Procházková, Skálová,  
                                      Škvor, Zeman 
Dálkově připojeni:     Šumník, Votava 
Hosté:                          dr. Houdek (Galén), dr. L. Hrdličková (KDHO Motol) 
Výbor schválil: 

a) zápis z jednání výboru ČPS dne 24.9.2020 
b) přijetí nových členů: MUDr. Beáta Barátová, MUDr. Tomáš Filipský, MUDr. Eva Fürstová, 

MUDr. Jakub Havlíček, MUDr. Zuzana Jendrálová, MUDr. Lenka Karbanová, MUDr. Simona 
Kontulová, MUDr. Vlasta Krejčová, MUDr. Jakub Lasák, MUDr. Kateřina Malá, MUDr. Jonáš 
Mareček, MUDr. Lenka Nedvědová, MUDr. Martina Sklenářová, MUDr. Anna Smejkalová, 
MUDr. Karolína Špičáková, MUDr. Markéta Teplá, MUDr. Klára Vanišová, MUDr. Marek Vebr,  

c) snížení členského příspěvku z důvodu rodičovské dovolené: MUDr. Markéta Růžičková 
d) prof. MUDr. Jana Lebla, CSc. na post šéfredaktora časopisu Česko-Slovenské pediatrie od 

1.1.2022. 
e) zprávu o hospodaření ČPS v letech 2017-2019 předloženou doc. MUDr. S. Skálovou, CSc. 
f) zahájení voleb do výboru a revizní komise ČPS pro roky 2021-2024. Volby proběhnou ve 

dnech 12-26. 11. 2020. Výsledky budou zveřejněny na webu ČPS do 31.12.2020. 
g) přípravy na ustavení nové „Sekce dětské paliativní medicíny“ a požádal MUDr. L. Hrdličkovou, 

aby připravila odborné podklady pro ustanovení nové sekce při ČPS. 
h) proplacení částky 291 800 Kč představující celkové finanční náklady ČPS (finanční ztrátu ČPS) 

za neuskutečnění (přesunutí) XV. pediatrického kongresu 2020 v Hradci Králové, které bylo 
vynuceno epidemií COVID 19 v ČR. 

Výbor byl informován: 
a) dr. Houdkem o zájmu nakladatelství Galén na spolupráci s ČPS při vydávání časopisu Česko-

Slovenská Pediatrie po původním vydavateli Mladá fronta, který je t.č. v elektronické dražbě. 
Jedná se o jednoho z možných vydavatelů, o výběru bude rozhodovat až nový výbor ČPS.  

b) o nabídce firmy Sanytol na spolupráci a partnerství s ČPS. Výbor nabídku nepřijal, protože 
hlavní zaměření firmy není cíleno (směřováno) na dětskou populaci. 

Výbor byl požádán: 
a) o stanovisko ČPS k přítomnosti rodičů při invazivním vyšetření či léčbě u dětí. Výbor ČPS 

chápe význam přítomnosti rodiče/rodičů u nemocných dětí ale i potřebu, aby pobyt rodičů 
na dětském oddělení byl v souladu s individuálními provozními možnostmi každého oddělení.  
Prim. Hrdlička připraví návod (všeobecné podklady), které by mohly pomoci primářům 
dětských oddělení vypracovat vlastní vnitřní předpisy podle specifik dětských oddělení. 

b) prof. J. Jandou, CSc o pomoc při reedici monografie Dětská nefrologie, za kterou 
nakladatelství Mladá fronta žádá proplacení dosavadních nákladů na vydání knihy. Výbor  
ČPS se rozhodl požadovanou částku neuvolnit  a vyčkat na výsledek dražby nakladatelství 
Mladá fronta. 

 Výbor rozhodl, že: 
a) revizní komise ČPS předá revizní komisi ČLS JEP k řešení otázku do voleb vedení sekce dětské 

nefrologie, které podle rozkladu revizní komise ČPS proběhly neregulérním způsobem, což 
zvolené vedení sekce odmítá uznat. 

b) o členství v mezinárodních společnostech EPA/EAP a IPA rozhodne v lednu 2021 nový výbor 
ČPS, který vzejde z listopadových voleb.  

c) nominuje odborníky do pracovní skupiny k problematice dětských léčeben a ozdravoven, 
kterou MZ ČR plánuje ustanovit. 



 
Příští schůze výboru se bude konat 10.12.2020 od 9:30 hod. na Karlově. 

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


