
20.Sjezd 
České podiatrické společnosti 

MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M. 



Úvodní slovo 

Program sjezdu: 

• 10.00 - 10.05 Úvodní slovo prezidenta společnosti , zahájení a volba členů do komisí (mandátová, návrhová , volební, volba skrutátorů)

• 10.05 - 10.15 ConvaTec Představení center hojení ran

• 10.15 - 10.20 Návrh na změnu stanov - úprava způsobu hlasovaní a voleb -

• návrh na změnu: možnost on line hlasování pomocí zabezpečeného přihlášení

• 10.20 - 10.30 Zpráva prezidenta České podiatrické společnosti za uplynulé období

• 10.30 - 10.40 Zpráva viceprezidentů a předsedkyně podologicko-pedikérské sekce za uplynulé období

• 10.40 - 10.50 Klinický doporučený postup pro léčbu syndromu diabetické nohy, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská CSc.

• 10.50 - 11.00 ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-PEDIKURA.cz - Exkluzivní novinky/akce/semináře

• 11.00 - 11.05 Zpráva o hospodaření za rok 2020 - předseda dozorčí rady

• 11.05 - 11.10 Návrh rozpočtu na rok 2021 - prezident společnosti

• 11.10 - 11.20 BIS BIS - Vyrábíme českou kosmetiku a pomáháme pedikérkám.

• 11.20 - 11.30 Novinky v pedikúře - Jana Výmolová

• 11.30 - 11.35 Blok voleb - ukončení možnosti podat kandidaturu na sjezdu, blok voleb - volba prezidenta, viceprezidentů, volby členů řídící rady a dozorčí rady

• 11.35 - 11.45 CONETA s.r.o.Peclavus® PODOmed – efektivní zmírnění problémů chodidel

• 11.45 - 11.55 Praktický pohled na stélky - PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL. M

• 11.55 - 12.00 Návrh na možnost přijetí schválení usnesení 20. sjezdu ČPS, řešení dotazů



Zahájení sjezdu 

Volba členů do komisí: 



Hlasování: 

• Mandátová komise:

• Návrhová komise: 

• Volební komise: 

• Skrutátoři:

• Počet hlasujících, pro, proti, zdrželo se.



Zahájení možnosti kandidovat na sjezdu 
společnosti. 
• Každý člen má možnost kandidovat i na sjezdu společnosti.



Přednáška hlavního sponzora 



Bc. Hana Talábová 
Senior sales representative

Centra 

hojení ran



Návrh na změnu stanov –
úprava způsobu hlasovaní a voleb 



Čl.6  bod. – Původně: 

• 2. Valnou hromadu svolává 1x ročně Řídící rada. Všichni 
členové Společnosti musí být s termínem Valné hromady 
seznámeni nejméně 2 měsíce předem na oficiálních webových 
stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Možné je i další 
oznámení termínu Valné hromady prostřednictvím 
Podiatrických listů, e-mailem, či na sociální síti.



Čl.6  bod. –Nové znění: 

ČLÁNEK 6 Ústřední orgány Společnosti

2. Valnou hromadu svolává 1x ročně Řídící rada. Všichni členové
Společnosti musí být s termínem Valné hromady seznámeni nejméně 2
měsíce předem na oficiálních webových stránkách Společnosti
www.podiatrie.cz. Možné je i další oznámení termínu Valné hromady
prostřednictvím Podiatrických listů, e-mailem, či na sociální síti. Způsob
provedení Valné hromady včetně jejího programu může být následně
upřesněn (doplněn) min. 14 dní před termínem jejího konání.



Hlasování 



Čl.2 bod 7 původně – „Lex Covid“ 

• 7. Při nemožnosti řádně vykonat jednání Valné hromady s 
fyzickou přítomností členů z důvodu vládou vyhlášeného 
nouzového stavu mohou být body jednání schvalovány členy 
společnosti náhradním způsobem, a to on-line či per rollam 
korespondenčně.

• O způsobu hlasování budou členové společnosti informováni na 
mailovou adresu, registrovou u společnosti, a to nejpozději 14 
kalendářních dnů před zahájením hlasování. Výsledky 
hlasování budou zveřejněny nejpozději do 14 kalendářních dnů 
po termínu ukončení hlasování.



Čl.2 bod 7 návrh 

• Na základě rozhodnutí Řídící rady lze jednání Valné 
hromady svolat buď s fyzickou přítomností členů 
Společnosti nebo on-line distanční formou.



Hlasování 



Nově bod  8: 

8. Na základě rozhodnutí Řídící rady lze hlasování valné hromady uskutečnit i mimo zasedání valné hromady tzv. hlasováním
per rollam. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů.

8.1 Hlasování per rollam:

a) Hlasování per rollam se děje prostřednictvím

poskytovatele poštovních služeb a/nebo

prostřednictvím elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu (např. odesláním vyplněného a podepsaného
hlasovacího lístku např. ve formátu pdf.) a/nebo

on-line prostřednictvím webového portálu Společnosti (po zabezpečeném přihlášení člena Společnosti) a/nebo

osobním odevzdáním hlasovacího lístku s potvrzením o převzetí.

Oznámení o způsobu hlasování dle předchozí věty musí být členům Společnosti zasláno alespoň 14 dní před termínem (resp.
započetím běhu lhůty pro hlasování) a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo zasláno na emailové adresy
jednotlivých členů Společnosti anebo zveřejněno v členské sekci na webových stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Jednotlivé
způsoby hlasování lze i kombinovat.



b) Řídící rada rozešle všem členům Společnosti hlasovací lístky s návrhy konečných znění
usnesení, o nichž má být hlasováno a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím elektronické pošty (na emailové adresy jednotlivých členů Společnosti) i bez
zaručeného elektronického podpisu nebo on-line prostřednictvím webového portálu Společnosti;
Řídící rada zároveň členům Společnosti sdělí lhůtu, ve které je možno hlasovat. Hlasuje se pro nebo
proti návrhu usnesení anebo se lze hlasování výslovně zdržet. K připojeným připomínkám či
podmínkám se nepřihlíží.



c) Není-li valná hromada při hlasování per rollam usnášeníschopná, může se konat náhradní
hlasování nebo nové hlasování. Při náhradním hlasování se hlasuje o původním návrhu usnesení. Při
novém hlasování se hlasuje o návrhu usnesení v pozměněném znění. Řídící rada po uplynutí
minimálně patnácti dnů od zjištění, že valná hromada není usnášeníschopná, znovu rozešle členům
Společnosti konečná znění původních či pozměněných návrhů usnesení k hlasování se stanovením
termínu, ve kterém mají členové Společnosti svůj hlas odevzdat. Při náhradním hlasování o původním
návrhu usnesení je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů
Společnosti a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů
Společnosti. Při novém hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění je valná hromada
usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů Společnosti a rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů Společnosti.

d) Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu ukončení
hlasování.



Další korekce dle domluvy s právníkem: v bodě 3 článku 6 stanov:

Původní znění:
3. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování většina
jejích účastníků.

Návrh nového znění:
3. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování většina
jejích účastníků, přítomných řádných členů Společnosti.



Zpráva o činnosti ČPS

• Podiatrie byla poznačena pandemii nemoci COVID-19

• Ignorance MZCR

• Jedinou cestou je vytvoření oboru  Podiatrie – jako zdravotníka 



• Společnost má k dnešnímu dni … aktivních členů, nikdo nebyl 
ze společnosti vyloučen. 

• Ve srovnání s loňským rokem je v současné době počet členů 
nižší, kdy v roce … bylo ….platících členů. 



Cíle společnosti do budoucna:

• Zintenzivnit spolupráci a činnost sekcí a rad

• Pořádat vlastní konference a symposia, ne v kompetenci a organizaci jednotlivců

• Zlepšit propagaci práce a osvěty v regionech

• Zaměřit se na úroveň vzdělání školitelů. V některých kurzech je člověk proškolen za pár 
hodin (např. v kurzu přístrojové pedikúry) a může jít pracovat, i když nemá potřebné 
znalosti. Kurzy, které jsou pouze byznysem a nepřinášejí pro společnost záruku 
kvalitního vzdělání, nebude Česká podiatrická společnost z. s. podporovat. Kurzy by 
měly být do budoucna organizovány pod hlavičkou ČPS s odbornou garancí lékaře.

• Jít dál v duchu Baťovy tradice – organizovat kvalitní kurzy s kvalifikovanou zkouškou

• Do budoucna je potřeba posílit komunikaci a vytvořit základy vzdělávání, zintenzivnit 
spolupráci a činnost sekcí a rad, zasloužit se o dobré jméno společnosti, stát se leadrem
podiatrie nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni.

• Dále podporovat spolupráci odborníků v oblasti péče o nohy.



Zpráva o činnosti společnosti 

Hlasování o schválení 



Zprava viceprezidentů za uplynulé 
období



Zpráva předsedkyně podologicko-
pedikérské sekce za uplynulé období



Podologicko-pedikérská 
sekce České podiatrické

společnosti z.s

Předsedkyně sekce  - Jana Výmolová



• Nové webové stránky www.podiatrie.cz – od 2/2020, 
nutná přeregistrace, doložení certifikátů

• Přihlášených pedikérek do Podologicko- pedikérské 
sekce - 197 členek, všechny členky ČPS nejsou v  PP 
sekci

• Sledujte naše webové stránky- novinka Blog..

http://www.podiatrie.cz-/


• V době pandemie Covid – 19 a uzavření služeb pedikúry, 
jsme několikrát psali vládě ČR formou otevřených dopisů 
nebo žádosti o výjimku v poskytování pedikúry 

• 4.3.2021 jsem se s prezidentem ČPS , zúčastnili online 
schůzky se zástupci Asociace kosmetických oborů Ing. 
Monikou Dvořákovou a Mgr. Pavlínou Kučerovou. Cílem 
bylo navázání spolupráce ve sjednocení vzdělávacích 
aktivit a dalšího vzdělávání v oboru pedikúry, manikúry a 
dalších služeb v péči o tělo a také v té době o brzkém a 
bezpečném znovu otevření služeb.



• 2.6.2021 se zúčastníme online setkání Autorizovaných 
osob a klíčových aktérů trhu práce pro obor Osobní 
služby

• Program :

• aktuální informace z Národní soustavy kvalifikací o 
příslušných profesních kvalifikacích

• hodnoticí a kvalifikační standarty

• Diskuze k tématu vzdělávání v oblasti Osobních 
služeb…



Pedikérský den 8.10.2021

• Veletrh FOR BEAUTY

• Začátek v 10 hodin

• Členové ČPS vstup zdarma

• Doplnění programu o 
přednášku – test na mykózy a 
další novinky firmy Profi-
pedikúra 

• Přihlášení nejpozději do 
26.9.2021 na mail: 
vymolovajana@email.cz

mailto:vymolovajana@email.cz


Vzdělávání v rámci ČPS

• Více akcí, kurzů na 
https://www.podiatrie.cz/cz/vzd
elavani/akce-a-kurzy/

https://www.podiatrie.cz/cz/vzdelavani/akce-a-kurzy/


• Děkuji všem členkám, členům za spolupráci, zviditelnění České 
podiatrické společnosti a hlavně práce pedikérek, pedikérů …

• Budu ráda za vaše podměty, nápady….



Přednáška sponzora



20. Sjezd České Podiatrické 
Společnosti, 22. května 2021

Novinky/semináře/akce
Jiří Vykydal



Zpráva o hospodaření za rok 2020 -
předseda dozorčí rady

učet popis kč

Výdaje: 501 razitka, kancel potřeby 5359,65

518 poštovné 16946

pravní služby 4840

web 56584,46

grafické služby (časopis a diplomy) 109034,6

nájem 9919,82

čl popatek FIP 34092,8

521 mzdové náklady 110810

525 poj. kooperativa 400

538 spravní polatky 500

549 bankovní poplatky 1141

spolu 349628,33



Zpráva o hospodaření za rok 2020 -
předseda dozorčí rady

Výdaje: spolu 349628,33

Příjmy : 602100 reklama ( inz.pod listy a www stránky ) 80550

602400 prodej časpopisu 89

602600 poplatky za akce 2900

684 Čl. příspěvky 239000

spolu 322539

ZISK -27089,33



Hlasování 



Plán hospodaření pro rok 2021 

plán 
na rok 
2021 

učet popis kč

Výdaje 501 razitka, kancel potřeby 4000

518 poštovné 17000

pravní služby 2000

web 2000

grafické služby (časopis a 
diplomy) 105000

nájem 10000

čl popatek FIP 35000

521 mzdové náklady 110000

525 poj. kooperativa 400

538 spravní polatky 500

549 bankovní poplatky 1200

spolu 287100

Příjmy 602100 reklama 105000

602600 poplatky za akce 5000

684 čl příspevky 180000

spolu 290000

ZISK 2900



Hlasování 



Vyrábíme kosmetiku a pomáháme pedikérkám.

BIS BIS 

Mgr. Kristýna Vávrová



Novinky v pedikúře - Jana Výmolová



Jana Výmolová 

NOVINKY V PEDIKÚŘE



Příspěvek zdravotních pojišťoven na 
přístrojovou pedikúru  diabetikům v roce 
2021
• Podmínkou proplacení služby u zdravotní pojišťovny je 

předložení průkazu diabetika, doložení paragonu se 
jménem klienta a zaplacení pedikúry 

• poskytovatel služby je členem České podiatrické
společnosti z.s  zveřejněný na 
https://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-
poskytovatelu-
sluzeb/?search_kraj=&search_obor=&search_specializ
ace=2



Všeobecná zdravotní pojišťovna č. 111

• Příspěvek na prevenci zhoršení 
onemocnění diabetes mellitus do celkové 
výše 500 Kč

• na přístrojové ošetření nohou –
pedikérské ošetření 
provedené poskytovatelem podiatrických
služeb garantovaným Českou 
podiatrickou společností z.s. Podmínkou 
je předložení dokladů o absolvování 
nejméně 4 ošetření (pravidelná péče).

• V roce 2021 můžete uplatnit 
platební doklady s datem od 1.10. 
2020.

• V den podání žádosti nesmí být 
platební doklady starší než 3 
měsíce.

• Pro podávání žádostí o příspěvky 
je stanoven termín do 30.11. 2021.

https://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna č. 205

• ČPZP poskytuje příspěvek na 
prevenci zhoršení diabetu až 
500 Kč 

• přístrojovou pedikúru: 
příspěvek lze poskytnout jen 
na doklad vystavený 
provozovatelem uvedeným na 
seznamu podiatrie.cz/cz/regis
tr-cps/registr-poskytovatelu-
sluzeb/

• Doklady o úhradě pro 
čerpání příspěvků lze uplatnit 
nejpozději do 3 měsíců od 
data vystavení

• Příjem dokladů končí 
31.12.2021

https://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/


Revírní bratrská pokladna č. 213

• Příspěvek pro diabetiky až do 
výše 1000 Kč

• podiatrické ošetření 
(přístrojová pedikúra) 
provedené u poskytovatelů 
uvedených 
na stránkách České 
podiatrické společnosti

• Čerpání příspěvku  kdykoli 
v průběhu roku až do 30. 11. 
2021

• Doklady o zaplacení nesmí 
být  starší 2 měsíců

http://www.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/?search_kraj=&search_obor=&search_specializace=2


Možnosti vzdělávání ….

• https://www2.ikem.cz/podiatrieonlin
e/

• 27.5. - Charcotova noha

• 24.6. - Technologie u diabetické 
nohy

• 23.9. - Larvy - středověk nebo 
budoucnost?

• 21.10. - Výběr krytí u pacienta s 
diabetickou nohou

• 25.11. - Náhrady kůže v podiatrii

• 16.12. - Předvánoční překvapení

https://www2.ikem.cz/podiatrieonline/


Možnosti vzdělávání ….

• https://www.ipvz.cz/vzdelavaci
-akce/55597-odborna-staz-
syndrom-diabeticke-nohy-pro-
nezdravotniky

Odborná stáž – Syndrom 
diabetické nohy pro 
nezdravotníky

• 24.6.2021 - 25.6.2021

• Praha 4, Vídeňská 1958/9, 
IKEM, Centrum diabetologie

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/55597-odborna-staz-syndrom-diabeticke-nohy-pro-nezdravotniky


Připravuje se….

• Kurz – Preventivní péče o nohy diabetiků pro 
nezdravotníky ( MUDr. Koliba, MUDr. Bém ) 

• Určeno pro pedikéry, ošetřovatele, pracovníky home care

• 2 části zakončené ústní, písemnou zkouškou a prezentací



• Blok voleb - ukončení možnosti podat kandidaturu na sjezdu

• Blok voleb - volba prezidenta, viceprezidentů, volby členů 
řídící rady a dozorčí rady, volby předsedu PP sekce 

• Ne/Bude zahájen po on line vysílání ? 



Přednáška sponzora 

• CONETA s.r.o.Peclavus® PODOmed – efektivní zmírnění 
problémů chodidel





Ukončení on line přenosu -

• Následuje blok volební pro přítomné 



Přijetí usnesení 


