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Zápis z jednání výboru CSCPC                                     25. 11. 2022 Praha 
 
Přítomni: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.; MUDr. Tomáš Malík; MUDr. Michal Mihula; 

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; MUDr. Jiří 
Ondruš, M.I.A.C. 

  
Omluveni:  MUDr. Petr Sudek; MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk 

Rokyta, CSc. 
 

Po zahájení výboru MUDr.. Dvořákem, předložil MUDr. Malík informaci o hospodaření 
sekce a stavu členské základny, kterou k 7. 11. 2022 tvoří 214 členů. MUDr. Malík zároveň 
potvrdil přijetí daru od G-AGENCY, ve výši 30 000 Kč, za jednotlivé kolposkopické 
konference. 

 
Příspěvky do IFCPC byly řádně zaplaceny. 

 
Licenci F017 získali: MUDr. Kristýna Koutná; MUDr. Ondřej Novák; MUDr. Stanislav 

Zeman 
 
Prodloužení licence F017 získali: doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Daniel Driák  
 
Výbor konstatoval, že se v poslední době objevují žádosti o udělení licence od lékařů, 

kteří nejsou členy kolposkopické sekce. Výbor také konstatoval, že pro udělení licence je 
nutnou podmínkou členství v sekci CSCPC. Doktor Malík požádá všechny zkoušející, aby 
tuto podmínku žadatelům zdůraznili.  

 
Asistentka sekce aktualizovala seznam členů kolposkopické společnosti na webových 

stránkách kolposkopie a to na základě porovnání seznamu členů, obdrženého od členské 
evidence ČLS, tak, aby zcela odpovídal skutečnému stavu. 

 
Výbor podrobně diskutoval možnosti provedení auditu expertních kolposkopických 

pracovišť a možnosti auditu žadatelů o expertízu F017, za spoluúčasti plátců zdravotní péče, 
podobně jako je tomu u auditu mamografického screeningu. 

 
Vzhledem k blízké spolupráci center expertní kolposkopie s onkocentry, na popud 

profesora Roba, výbor diskutoval i kvalitu auditu onkocenter. 
 
Současný prezident 14. kolposkopické konference, MUDr. Vladimír Dvořák Ph.D., 

oznámil, že příští rok již tuto funkci zastávat nebude, příštím prezidentem byl zvolen MUDr. 
Mihula, viceprezidentem M. Pluta a předsedou vědecké rady bude MUDr. Turyna. 

 
Vzhledem k právě probíhajícím volbám do výboru sekce, bude další výbor 

v Čestlicích, kde se setká současný výbor s nově zvoleným a předá svoji agendu.  
 
Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí se bude konat 1. – 4. 6. 2023 v Karlových 

Varech. 
 
Byla odsouhlasena odměna členům výboru za jednání a přípravu konference. 
 
MUDr. Malík doložil, že členům výboru byly vyplaceny odměny za minulý výbor.  
 
          Zapsal: T. Malík 


