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Zápis z jednání výboru CSCPC                                                   7. 12. 2012, Praha 
 
 
Přítomni: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.; MUDr. Vladimír Dvořák; as. MUDr. Anna Havránková; 

MUDr. Aleš Skřivánek; MUDr. Tomáš Malík, Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.;  
Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.; MUDr. Leopold Rotter. 

 
Omluveni: Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 
 
 
Jednání výboru zahájil T. Malík podáním informací o stavu členské základny a hospodaření sekce. 
K 7. 11. 2012 měla sekce kolposkopie a cervikální patologie celkem 223 členů. Co se týká nových 
členů byla připomenuta podmínka členství v ČGPS pro přijetí nového člena do sekce.  
Výsledek hospodaření sekce k 28. 11. 2012 je 188 408,79 Kč, výnosy za rok 2012 činily 70 470 Kč. 
Výbor odsouhlasil odměnu ve výši 6 000 Kč asistentce vědeckého sekretáře za spolupráci na přípravě  
6. konference sekce. 
 
Zástupci školících center informovali výbor o nových nositelích licencí F017 v roce 2012, kterými jsou 
MUDr. Kamil Svoboda, MUDr. Tomáš Pichlík, MUDr. Jiří Chod, MUDr. Jan Šula, MUDr. Jiří Kučera  
a MUDr. Jakub Tůma. 
Výbor dále diskutoval problematiku schvalování udělených licencí ČLS JEP (vědeckou radou ČLK)  
a to zvláště z pohledu, zda se jedná o formální nebo faktické schvalování. Členové výboru se zatím 
dohodli, že školitelé budou udělení licencí F017 novým nositel ům dávat vědecké rad ě ČLK na 
vědomí . 
V otázce zavedení plateb za udělování funkčních licencí rozhodl výbor takto: Sekce nemá u ČLS JEP 
samostatný běžný účet, pouze podúčet identifikovaný variabilním symbolem. Po technické konzultaci 
s ekonomickým oddělením ČLS JEP bude platba probíhat následovně. Nový nositel uhradí částku 
10.000 Kč přímo školícímu centru, které pak na základě faktury z ČLS JEP odvede z této částky 
3.000 Kč na podúčet sekce (variabilní symbol 1508). Pokyn k vystavení faktury dá ČLS JEP pokladník 
na základě informace o novém nositeli ze školícího centra. 
J.Ondruš prezentoval svůj dopis výboru týkající se udělení licence F017 MUDr. Petru Kolníkovi. Výbor 
se shodl na tom, že licence MUDr. Kolníka je již odborně platná, fyzicky však bude vystavena až po 
doložení stanoveného počtu případů bez nutnosti znovu vykonávat zkoušku. Po té bude také 
uveřejněn na webu v seznamu nositelů. 
T.Malík dále opraví na webu kolposkopie.eu seznam nositelů výkonů – namísto „Potvrzení kontinuity 
praxe“ bude v seznamu uvedeno „Prodloužení platnosti licence do:“ a místo datumu prolongace se 
uvede datum ukončení platnosti prodloužení. 
 
Dále pokladník informoval výbor o platbě příspěvků do společnosti IFCPC, bylo rozhodnuto o úhradě 
členského poplatku do evropské společnosti EFC do konce roku 2012 za stejný počet členů jako do 
společnosti IFCPC. 
 
Členové výboru byli upozorněni na stránky mezinárodního kongresu EFC 2013 v Praze 
www.EFC2013.cz, T.Malík umístí odkaz na web kolposkopické společnosti. 
 
Bylo konstatováno, že nový web www.kolposkopie.eu s možností provádění většiny úprav přímo 
vědeckým sekretářem funguje bez problémů. Na starém webu www.kolposkopie.cz je stále umístěn 
odkaz na nové stránky společnosti. 
 
Další jednání výboru se uskuteční v Praze u příležitosti konání Celostátní konference ČGPS ČLS JEP 
a SSG ČR v termínu od 15. – 19. 5. 2013. 

 
 
 
 

Zapsal: T.Malík 
 


