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Zápis z jednání výboru CSCPC                                                   6. 12. 2013, 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; prof. MUDr. Lukáš Rob, 
CSc. 

 
 
Jednání výboru zahájil T. Malík podáním informací o stavu členské základny a platbě 

členských příspěvků. K 7. 11. 2013 měla sekce kolposkopie a cervikální patologie celkem 221 členů. 
Pokladník sekce T. Malík předal výboru také informace o dluzích za členské příspěvky. 
 

Vzhledem k pozitivní finanční bilanci v hospodaření sekce výbor rozhodl o vypsání soutěže 
pro mladé lékaře (do 40-ti let). V rámci této soutěže navrhuje odměnit dva nejlepší postery a dvě 
nejlepší přednášky. Detailnější podmínky soutěže navrhne V. Dvořák. 

 
V rámci problematiky licencí F017 výbor dlouze diskutoval nad akreditací školících center. 

Vzhledem k tomu, že L. Rob od 1. 9. 2013 neuděluje licence, protože není akreditován 
z administrativních důvodů na straně akreditačního orgánu, byl J. Ondruš, který svou akreditaci dosud 
neobnovil, znovu požádán o obnovení. Jediné akreditované centrum je aktuálně školící centrum  
P. Freitaga.  

Ve věci poplatku za licenční řízení nových nositelů výbor rozhodl, že školitelé si budou vše 
ohledně poplatku řešit sami na svém pracovišti. Dříve stanovenou část poplatku za licenční řízení ve 
výši 3.000 Kč již nadále sekci odvádět nemusí. 

Dále výbor schválil platbu za potvrzení kontinuity praxe u nositelů licence F017 ve výši  
10.000 Kč. Vědecký sekretář o tom uvědomí ČGPS a přiloží zápis z jednání výboru. 

 
Konference CSCPC proběhne v roce 2014 ve standartním formátu společně s Kaňkovým 

dnem v termínu 5. - 7. 12. 2014. Vědecký sekretář T. Malík již termín nahlásil vědeckému sekretáři 
ČGPS. A. Havránková předala všem přítomným předběžný program Kaňkova dne. 

 
V. Dvořák dále referoval výboru o evropském kongresu EFC, který proběhl v září v Praze. 

Výbor zhodnotil tento kongres jako velmi úspěšný, další kongres EFC proběhne v Istanbulu.   
Dále V. Dvořák upozornil členy na ukončení své funkce v mezinárodní společnosti IFCPC po dvou 
volebních obdobích (poslední volební období končí v roce 2014). Členové výboru byli také informováni  
o konání kongresu IFCPC v Londýně v termínu 26. – 30. 5. 2014. 

 
 K tématu 3. Satelitního sympozia EFC v Berlíně výbor rozhodl o účasti A. Skřivánka a 

jednoho z dvojice P. Freitag nebo L. Rob, podle jejich vzájemné domluvy. 
 
V závěru jednání T. Malík výbor informoval o prodeji cytologické laboratoře GYNEKO spol. 

s r.o. a s tím související rezignaci na post předsedy sdružení AACL. 
 
Příští jednání výboru CSCPC se uskuteční na Celostátní konferenci ČGPS v Brně, 

 5. - 8. 6. 2014. Přesný termín a místo jednání upřesní vědecký sekretář. 
 

 
 
 

Zapsal: T. Malík 
 


