
Zápis ze zasedání výboru ČPS dne 14.1.2021 

Přítomni (bez titulů): Bronský, Fingerhutová, Honzík, Hrdlička, Jabandžiev, Kuhn, Lebl, 
Pospíšilová, Procházková, Skálová, Souček, Škvor, Šumník, Zeman 
Omluveni (bez titulů): Houštěk, Hoza, Votava 
 
Výbor schválil:  

a) zápis jednání výboru ČPS dne 10.12.2020 
b)  přijetí nových členů: MUDr. Monika Bártková, MUDr. Petra Bedenková, MUDr. Rita 

Bernátová, MUDr. Jakub Malý, MUDr. Miroslava Marková, MUDr. Markéta 
Ručková, MUDr. Zuzana Staníčková, MUDr. Nikol Vinšová, MUDr. Eva Terifajová, 
MUDr. Hana Trojáková. Snížení členského poplatku z důvodu rodičovské dovolené: 
MUDr. Zuzana Fabešová 

 
Volby vedení ČPS pro volební období leden 2021 – prosinec 2024 

a) výbor diskutoval návrhy na zkrácení volebního období předsedy ČPS a rozhodl, že 
navrhne členské základně ČPS zkrácení volebního období předsedy na maximálně  
2 volební období po sobě 

b) výbor vyslechl a projednal nominace na funkce ve vedení ČPS  
c) výsledky voleb 

     předseda výboru:       doc. MUDr. Jiří Bronský, PhD 
     předseda revizní komise:    MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn, PhD 
     místopředseda výboru:             prim. MUDr. René Hrdlička, PhD 
     vědecká sekretářka výboru:   prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, PhD 
            pokladník:                                bude volen na příštím výboru   

d) doc. MUDr. Jiří Bronský, PhD poděkoval členům minulého výboru za jejich práci pro 
ČPS, přivítal nové členy výboru ČPS a požádal je o aktivní práci pro ČPS 
 

Výbor diskutoval a schválil: 
a)  potřebu aktualizovat adresy a e-mailové adresy všech členů ČPS, e-mailové adresy 

všech primářů dětských oddělení, e-mailové adresy členů jednotlivých sekcí a 
pracovních skupin ČPS a nabídnout dalším zájemcům o spolupráci v odborných 
sekcích a pracovních skupinách ČPS, aby se mohli přihlásit 

b) zvýšit spolupráci mezi výborem ČPS a jednotlivými odbornými sekcemi a pracovními 
skupinami ČPS a zvát jejich zástupce na jednání výboru 

c) pokračující spolupráci s ČLS JEP při vydávání časopisu, ale hledat i možnost 
spolupráce s jiným nakladatelstvím, které by eventuálně lépe vyhovovalo novým 
potřebám časopisu 

d) potřebu aktualizovat program pediatrického kongresu (Hradec Králové, září 2021) ve 
spolupráci s OSPDL a SPLDD a dle potřeby zvát presidentku kongresu doc. Skálovou 
na jednání výboru 
 

Výbor byl informován:  
a) o nové Sekci dětské paliativní medicíny při ČPS. Informace pro zájemce i postup, jak 

se do sekce přihlásit, jsou uvedeny na webu ČPS  
b) o zaplacení členských příspěvků ČPS za členství v EAP i o potřebě diskutovat význam 

současné spolupráce ČPS s další mezinárodní evropskou pediatrickou společností 
EPA.  

 



Příští schůze výboru ČPS se uskuteční ve čtvrtek 11.2.2021 v 9,30 hod. na Karlově 
 
Zapsala: Fingerhutová                                Kontrola: Bronský, Hrdlička a ostatní 
 


