Zpráva z plenární schůze ČSPS ze dne 21. 1. 2015
Dne 21. 1. 2015 proběhla od 18.00 – 20.00 hod. plenární volební schůze ČSPS
v posluchárně Stomatologické kliniky 1. LF UK na Karlově náměstí 32, Praha 2.
Schůzi zahájila předsedkyně společnosti ČSPS doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
v 18.00. Schůze byla zahájena hlasováním o plánovaném programu schůze a tento byl
bez výhrad přijat všemi přítomnými členy.
Poté schůze pokračovala přečtením Zprávy o činnosti ČSPS za období 6/2010-12/2014
(doc. Hubálková). Ve zprávě byly zhodnoceny jednotlivé okruhy činnosti ČSPS v daném
období. Tyto okruhy byly následující:


Odborné kurzy



Setkání představitelů výuky protetiky



Činnost ČSPS v rámci Evropské protetické asociace (EPA)



Spolupráce s Českou stomatologickou komorou



Spolupráce s ostatními odbornými společnostmi



Spolupráce se studenty, osvětová činnost



Členství v komisích, odborných radách časopisů



Ostatní odborné aktivity



Webové stránky ČSPS

Bylo hlasováno o předložené zprávě a tato zpráva byla bez výhrad přijata.
Zpráva o hospodaření byla přečtena hospodářem společnosti Dr. Charvátem.
Bylo hlasováno o předložené zprávě a tato zpráva byla bez výhrad přijata.
Ze Zprávy revizní komise vyplynulo, že Revizní komise ČSPS průběžně monitorovala
činnost výboru ČSPS a hospodaření společnosti, zda není v rozporu se stanovami
společnosti. K 31. 12. každého roku za období 2010 – 2014 profesionální ekonomka
provedla účetní uzávěrku Společnosti a připravila podklady k daňovému přiznání. Uvedené
dokumenty jsou uloženy v sekretariátu společnosti a jsou k nahlédnutí všem členům
ČSPS. Nebylo shledáno v tomto směru žádné pochybení za celé období. Se Zprávou RK
přítomné seznámila Dr. Vavřičková.
Bylo hlasováno o předložené zprávě a tato zpráva byla bez výhrad přijata.
Webové stránky ČSPS - předsedkyně společnosti poděkovala za práci čestnému
webmasterovi Dr. Klailovi, který v tuto chvíli stránky spravuje. Bylo konstatováno, že
je nutné stránky pravidelně aktualizovat - zvláště zprávami z jednotlivých akcí. Zároveň
byla vyzdvižena práce Dr. Klaila při přípravě stránek pro kongres EPA 2015.
www.protetickaspolecnost.cz
www.epa2015.cz
EPA kongres 3 .- 5. 9. 2015 v Praze se bude konat v kongresovém centru U Hájků –
hotel Grandior a Elephant. Přítomní byli seznámeni s připravovaným odborným
programem pro nadcházející kongres (Dr. Vavřičková). Byla přiblížena spolupráce
na přípravě kongresu s ČSK (ing. Štěpánková) na základě Smlouvy o spolupráci s ČSK
podepsanou 3. 9. 2014. Přílohou smlouvy je rámcový rozpočet kongresu. Kongresový

poplatek bude 340 resp. 390 € při platbě po 15. 6. 2015 pro členy EPA a členy ČSPS,
390 resp. 440€ pro nečleny a 200 resp. 250€ pro studenty. Kongres proběhne pod záštitou
rektora Univerzity Karlovy prof. Zimy. V jednání je otázka, zda primátorka Prahy
A. Krnáčová převezme patronát a umožní uspořádat společenské setkání přednášejících
s významnými hosty kongresu ve svých reprezentačních prostorech v Praze 1.
Proběhlo hlasování o výši kongresového poplatku pro členy ČSPS a členy přípravného
výboru kongresu. Návrh: členové ČSPS- výše poplatku jako člen EPA, členové
přípravného výboru- bezplatný vstup. Takto navržený kongresový poplatek byl
jednomyslně přijat.
Vyhodnocení odborných akcí – doc. Bartoňová. Bylo konstatováno, že velkým přínosem
byly všechny pořádané kurzy a semináře, zvláště ve spolupráci s DUK (Dentální učení
Kladno – dr. Pekárek). Do budoucna je nutno v této aktivitě pokračovat a zároveň zajistit
finanční prostředky pro pořádání většího počtu akcí zajišťovaných ČSPS.
Diplom EPA. Předsedkyně společnosti seznámila přítomné s možností a podmínkami
získání diplomu EPA Recognised Specialist in Prosthodontics. Bylo zdůrazněno,
že vzhledem ke zrušení „protetických nástavbových atestací“ v roce 2005 je toto jediná
možnost zvýšení kvalifikace v protetice. Z České republiky jsou nositeli tohoto diplomu
čtyři lékaři. Bližší informace na www.epadental.org.
Bylo hlasováno o výši administrativního poplatku za projednání žádosti výborem ČSPS
(ČSPS je národním garantem pro udělení diplomu) o udělení diplomu. Poplatek byl
odhlasován ve výši 3000,- Kč.
Výhledy ČSPS. Bylo konstatováno, že společnost musí do budoucna více pracovat
na sjednocení terminologie v oboru a přípravě studijních textů. Dále je nutné pracovat na
zlepšení komunikace mezi ČSK a ČSPS zvláště při přípravě nové legislativy a při jednání
se zdravotními pojišťovnami.
Výhledy: vzdělávání, odborné akce, postgraduální vzdělávání a jeho návaznost
na pregraduální, mezioborová spolupráce, ošetřování stárnoucí populace.
Diskuze
Volby do výboru - Dr. Barták se informoval, zda korespondenční volby (volební lístky byly
zasílány sekretářce společnosti a výbor je obdržel jako anonymní) do výboru ČSPS nejsou
v rozporu se stanovami, kde jsou prezentovány jako volby tajné (viz Stanovy ad III
Organizační struktura-bod 6- volby). Výbor konstatoval, že vzhledem k obvykle nízkému
počtu přítomných členů na plenární volební schůzi byl tento způsob voleb jediný možný.
Stejný způsob voleb byl i v minulosti, kdy byl předsedou Dr. Vacek. Bylo tedy
konstatováno, že způsob voleb byl v souladu se stanovami, ale zároveň je do budoucna
nutné tyto stanovy aktualizovat. Tento krok však s sebou přináší nutnost finančních výdajů
(přítomnost notáře atd.). Tento krok je úkolem pro budoucí výbor ČSPS, tj. zhodnocení
aktuálnosti formulací a obsahu stanov.
Bylo hlasováno, zda volby nebyly v rozporu se stanovami společnosti. Odhlasováno,
že volby byly v pořádku a jejich forma je akceptovatelná. Dále bylo doporučeno, aby
hlasovací lístek byl příště doplněn průvodním dopisem s přesným popisem, jak hlasovat.
Dr. Seidler navrhl pro kongres EPA možnost workshopu na téma artikulátorů - možný
lektor p. Koudelka (KaVo).
Doc. Bartoňová navrhla možnost pořádání tzv. Terapeutických seminářů, kde by si lékaři
mohli přinést a zkonzultovat protetický terapeutický plán svých pacientů.
Dr. Charvát navrhl možnost konzultací na webových stránkách společnosti.

Výsledky korespondenčních voleb
Doc. Bartoňová seznámila přítomné s výsledky voleb. Všichni členové výboru získali
nadpoloviční většinu hlasů všech hlasujících. Nové osoby na volebních lístcích nebyly
uvedeny.
Pro nový výbor byly vytyčeny tyto úkoly:
Zajistit v nejkratším termínu schůzi nového výboru a určit členy RK.
Oslovení zvolených členů výboru - zda budou i nadále pracovat ve společnosti.
V případě, že bude negativní reakce oslovených, možnost kooptovat do výboru i jiné členy
ČSPS.
Zkontrolovat platební morálku členů a na jejím základě aktualizovat počet členů ČSPS.
Propagovat vstup nových členů do společnosti.
Závěr jednání
Plenární schůze schvaluje:
1. Zprávu o činnosti za období 2010 - 2014
2. Zprávu o hospodaření
3. Zprávu revizní komise
4. Výsledky korespondenčních voleb
5. Přijetí 3 nových řádných členů do ČSPS
6. Administrativní poplatek 3000,- Kč za posouzení a doporučení kandidáta pro EPA
specializaci.
Plenární schůze ukládá novému výboru:
1. Rozpracovat plán činnosti ČSPS na nové období.
2. Revizi textu stanov a po připomínkování členskou základnou potřebné změny
schválit plenární schůzí (za účasti notáře).
Plenární schůze bere na vědomí: Informaci o stavu příprav na kongres EPA 2015
v Praze.
Přílohy:
Program plenární schůze
Zpráva o činnosti ČSPS za období 2010 – 2014
Zpráva o hospodaření
Výsledky korespondenčních voleb
Zapsala:

Ověřila:

MUDr. L. Vavřičková, Ph.D.

doc. MUDr. H. Hubálková, Ph.D.

Praha, 21. 1. 2015

Předsedkyně ČSPS

