
21. Sjezd České podiatrické společnosti
Úvodní slovo prezidenta ČPS



Odborný program:

9.00 – 9.30 Registrace účastníků

9.30 – 9.40 Úvodní slovo prezidenta ČPS

9.40 – 9.45 Zahájení a volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volba skrutátorů

9.45 – 10.00 Zpráva 1. a 2. viceprezidenta

10.00 –10.20 Zpráva prezidenta společnosti

Přehled dění ve společnosti za uplynulý rok

Zpráva o hospodaření za rok 2021, schválení rozpočtu na rok 2022

Připomenutí ověřené registrace člena společnosti

Vzdělávaní v podiatrii

10.20 - 10.30 Volba vedení sekce fyzioterapeutů a lékařské sekce

10.40 – 11.00 Cofee Break





Generální sponzor 

Hlavní sponzoři 

Vystavovatelé











Granudacyn®

✓ Očištění, zvlhčení 
a dekontaminace 

rány

✓ Okysličení spodiny 
rány a nastartování 

hojení

✓ Management 
exsudátu, infekce a 

biofilmu











Generální sponzor 

Hlavní sponzoři 

Vystavovatelé



















Ohlédnutí za 
20.sjezdem

Ostrava 
On line 





ČPS je členem IFP - FIP 

Podiatrie je zdravotní věda zabývající se výzkumem, 
prevencí, diagnostikou a léčbou deformit, patologií a 
poraněním nohy a souvisejících struktur, a to ve vztahu k 
tělu, jakož i k projevům systémových onemocnění, využívá 
všech vhodných systémů a rovněž vědeckých technologií a 
odborných specializovaných znalostí.





Komise 

• Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k 
účasti, podává zprávu o počtu přítomných, o počtu 
oprávněných k hlasování, a o tom, je-li shromáždění 
nebo valná hromada schopná se usnášet. ( 3 osoby ) 

• Návrhová komise připravuje podle výsledků jednání 
návrh usnesení (podepisuje usnesení) ( 3  osoby )

• Zápis provede … 

• Volební komise řídí volby členů orgánů a jednotlivé 
volební akty ( 3 osoby) 

• Skrutátor je člověk provádějící skrutinium, což je termín, 
jímž označujeme sčítání hlasů při volbách ( 2  os ) 

Komise 



Volby komisí 

Mandátová komise 

Návrhová komise 

Volební komise 

Skrutátoři 

Volby komisí 



Aktuální 
počet

Registrovaných

Hlasujících 

Hostů 



Odborný program:

9.00 – 9.30 Registrace účastníků

9.30 – 9.40 Úvodní slovo prezidenta ČPS

9.40 – 9.45 Zahájení a volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volba skrutátorů

9.45 – 10.00 Zpráva prezidenta společnosti

Zpráva 1. a 2. viceprezidenta

Přehled dění ve společnosti za uplynulý rok

Zpráva o hospodaření za rok 2021, schválení rozpočtu na rok 2022

On line vstup Ing. Tvrdý 

Připomenutí ověřené registrace člena společnosti

Vzdělávaní v podiatrii

10.20 - 10.30 Volba vedení sekce fyzioterapeutů a lékařské sekce

10.40 – 11.00 Cofee Break



21. Sjezd České podiatrické společnosti
Zpráva prezidenta o činnosti 



Úvodní slovo prezidenta 

• Společnost se vyvíjí , pozorujeme hodně velký „pseudo“ zájem

• Posílení pozice společnosti 

• Máme rozsáhlé zahraniční aktivity D FOOT, IFP-FIP, ECP

• Chybí nám aktivní členové se snahou se aktivně podílet 
• Šéfredaktor PL 

• Pokladník 

• Sekce vzdělávaní 



























Školení členů společnosti  

Často zapomenou na registraci akce ….. 

Zveřejnění akcí, kde je propagace společnosti zdarma  - souhlas RR 



Prevence diabetické nohy pro pedikérky.   





Diabetologie-všeobecné znalosti 

Základy Farmakologie v diabetologii pro nezdravotní obory 

Psychologie diabetu a základní etika

První pomoc se zaměřením na DM

Chronické komplikace DM 

Úvod do problematiky SDN

Anatomie nohy 

Fyziologie nohy 

Základy angiologie 

Zobrazovací metody nohy 

Dermatologie se zaměřením na nohu 

RHB a odlehčení (prevence ran a odlehčení nohy) 

Syndrom diabetické nohy a jeho diagnostika 

Výzkum v podiatrii, audity, vedení ambulance, organizace péče 

Obuv pro diabetiky

Ischemická choroba dolních končetin u diabetiků 

Diabetická neuropatie 

Charcotova Osteopatropatie 

Operace na noze 

Péče o rány 

Novinky v péči o nohy 

Pedikúra všeobecně 

Přístrojová pedikúra a její specifika 

Specifika ošetření pacienta s mykózou 

Základy ortonyxie 

Základy protetiky nehtů 

První pomoc při poranění na pedikúře 

Přístup k pacientovi s rizikovou končetinou a k pacientovi s demencí   

Edukace pacienta v péči o nohu v domácím prostředí 

Bandáže DKK , typy a indikace 

Kompetence pedikérky z pohledu zákonů

Zkoušky: test , praktická zkouška, ústní zkouška 

Kurz – Preventivní péče o nohy diabetiků pro 
nezdravotníky



Kurz – Preventivní péče o nohy diabetiků pro nezdravotníky 
(pedikérky, HomeCare)

21. 10. – 23. 10. 2022 + 2. 12. – 4. 12. 2022

Stáž - Syndrom diabetické nohy pro nezdravotníky

15. – 16. 9. 2022

20. – 21. 10. 2022







Obor Podiatrie – řešení problémů v péči o SDN 



Obor Podiatrie – řešení problémů v péči o SDN 



Furthermore, I would like to inform you that we have contacted a lawyer in 

Brussels and we are awaiting feedback from his end on how he can help us 

to harmonize Podiatry across all EU countries.

Praha  25.listopadu Autoklub 























Návrh Funkčního kurzu Podiatrie pro lékaře

• V jednání  

















• Veletrh FOR BEAUTY se koná dvakrát ročně. Jarní veletrh 
se uskuteční v termínu 8.–9. 4. 2022 a podzimní se bude 
konat 7.–8. 10. 2022 na výstavišti v Letňanech.















Počet členů společnosti  

Rok  2018: 214 platících členů  

Rok  2019: 275  platících členů

Rok 2020: 244 platících členů

Rok 2021: 197 platících člen

Rok 2022: 232 platících členů, 38 nových



Členský poplatek 

• PP day 2 x ročně 

• Podiatrické listy 2x ročně 

• Podporu webových stránek 

• Možnost hlasovat

• Možnost měnit podiatrii v ČR

• Emailing novinek  

• Aplikace volně ke stažení 



Logo společnosti 

Logo společnosti je oprávněn užívat pouze člen, který má 
uhrazený čl. Poplatek v daném roce, kdy logo užívá. V případě, 
že firma užívá logo , musí být firma uvedena v seznamu 
spolupracujících firem. 



Poděkovaní 

• Poděkovaní všem , kteří si našli čas a přišli 

• Děkuji i všem on line 

• Sjezd jakou součást PP day? Nebo spíše zájem o 2  dni s relaxem? 

• Jiné Návrhy ??? 



Hlasovaní - Zpráva o činnosti  



Zpráva 1. viceprezidenta



Vice president



AGM Malta 2022

• Snížení poplatku za členství ve FIP

• Ucelené vzdělávání

• Novinky v ECP



ECP Malta 2022

• Aktivní řešení projektů Dr. Koliba a Frána

• Jednání ECP a podpora vzdělávání v ČR

• Kooperační možnosti multidisciplinárního týmu napříč EU



Sekce fyzioterapie

• Členská základna

• Rozšíření základny

• Akreditovaný předmět podiatrie na VŠ

• Akreditovaný kurz podiatrie



Zpráva 2. viceprezidenta



Registrace

• V Podologicko- pedikérské sekci přes  180  pedikérek

• Nezapomínat nahrát do sekcí poskytovatelů služeb i 
podologicko-pedikérské, dané certifikáty

• Registr kontroluji každý týden, schvaluji po zaplacení a 
kontrole certifikátů u poznačených služeb



Akce a kurzy

• Zveřejněny na www.podiatrie.cz , odkaz vzdělávání

• Novinky na FB ČPS, webových stránkách,newsletteru,
mobilní aplikace

• 7.10.2022  Pedikérský den, možnost se zapojit 
prezentací, zajímavou kazuistikou

http://www.podiatrie.cz/


Prezentace pedikúry a ČPS

• Komplexní péče o nohy diabetiků v rámci České podiatrické
společnosti z.s 



• DIAstyl 2/2022 

Co očekávat od přístrojové pedikúry?

• Podologické setkání Uherské Hradiště



Odborný program:

9.00 – 9.30 Registrace účastníků

9.30 – 9.40 Úvodní slovo prezidenta ČPS

9.40 – 9.45 Zahájení a volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volba skrutátorů

9.45 – 10.00 Zpráva 1. a 2. viceprezidenta

10.00 –10.20 Zpráva prezidenta společnosti

Přehled dění ve společnosti za uplynulý rok

Připomenutí ověřené registrace člena společnosti

Vzdělávaní v podiatrii

Zpráva o hospodaření za rok 2021, schválení rozpočtu na rok 2022

10.20 - 10.30 Volba vedení sekce fyzioterapeutů a lékařské sekce

10.40 – 11.00 Cofee Break



Zpráva o hospodaření za rok 2021, 
schválení rozpočtu na rok 2022
Ing. Jana Vašková 



Přijmy za rok 2021 

účet popis Kč

602 tržby z prodeje služeb 173 390

z toho 602100 reklama (inz.pod listy a www stránky ) 151 681

602500 a 600 ostatní (poplatky za akce, certifikace kurzů) 21 709

682 ostatní příjmy (dary) 20 000

684 členské příspěvky 208 000

Celkem příjmy 401 390



Výdaje za rok 2021

účet popis Kč Pozn.

513 a 518 služby celkem 246 824 

z toho 51300 účetní práce (2020 a 21) 53 240 2 x 26 620

518100 mobilní aplikace 30 000

518440

grafické práce a tisk (PL, 

diplomy,…) 112 191

513 a 518

ostatní služby a poplatky (web, FIP, 

nájem, telefony, poštovné,…) 51 393

521 mzdové náklady 126 338

513, 549 a 525

jiné ostatní náklady (občerstvení, 

prezentace, bankovní poplatky, 

kursové ztráty, zaokrouhlení …) 14 109

Celkem výdaje 387 271



2021 – výsledek hospodaření

Příjmy celkem: 401 390

Výdaje celkem: 387 271

Zisk: 14 119

Finanční prostředky na bankovních účtech a v pokladně společnosti 

k 31.12.2021:

Banka: 190 312 Kč na korunovém účtu

10 676 Kč na EUR účtu   (429 EUR)

Pokladna:   13 007 Kč

Celkem:     213 995 Kč



Hlasovaní 



Návrh na rozpočet pro rok 2022
MUDr. Miroslav Koliba 



Aktuální stav 



POKLADNA 2022

LEDEN 2022

Zůstatek z min.měsíce v Kč Datum Popis transakce Příjem v Kč Výdej v Kč Zůstatek aktuální v Kč

13 008

12.1.2022 poštovné 156 12 852

ÚNOR 2022

Zůstatek z min.měsíce v Kč

12 852 18.2.2022 občerstvení seminář (nákup v Makru) 1611

18.2.2022 občerstvení seminář (objednávka Maleda) 6570

18.2.2022 prodej triček s logem ČPS (2x250) 500

18.2.2022 platba za účast na semináři na místě (2x3500) 7000 12 171

BŘEZEN 2022

Zůstatek z min.měsíce v Kč

12 171 16.3.2022 výběr hotovosti z účtu 25000

17.3.2022 poštovné-rozesílka PL 6784

28.3.2022 poštovné-rozesílka PL 725 29 662

DUBEN 2022

Zůstatek z min.měsíce v Kč

29 662 8.4.2022 tričko s logem ČPS 3x 250

8.4.2022 vstup na PP Day 5x 500

8.4.2022 členský poplatek 1000

8.4.2022 občerstvení PP Day 590

9.4.2022 tričko s logem ČPS 2x 250

22.4.2022 poštovné 325 33 497



Stav na účtu 12.května 2022

• CZK 267 281,02  

• EUR 429,48 



leden únor březen

Banka 252729,38 350776,24 374420,24

Pokladna 12852 12171 29662

Celkem 

jmění 265581,38 362947,24 404082,24



Paušální výdaje 

• Mzda sekretariát: 2500 Kč čistého (v hrubém 2941 Kč) 

• Nájem 827 Kč x 12 je 9 924 Kč 

• Marketing poradce 1000 Kč čistého / měs

• Dr. Koliba 6375 Kč čistého kvartálně 

• Dr. Frána 4250 Kč čistého kvartálně 

• Výmolová 4250 Kč čistého kvartálně 

• Apkee 1210 Kč/ měsíc 

• Odměna za přípravu sjezdu 2000 Kč/ os/ RR+DR



Paušální výdaje 

• Tisk 64 783 Kč/ 2x ročně 

• Odměna šéfredaktora  8059 Kč hrubá mzda – fakturace / 2 x ročně 
..návrh na navýšení ? 10 000 kč 

• Rozeslání Podiatrických listů 10 000 Kč, ročně 20 000 Kč



IFP FIP 

• Roční poplatek 22 270 Kč

• Cestovní výlohy ŘR FIP USA 250 EUR + 450 EUR 



Akce bez výdělku 

• PP Den a Letňany - finančně vyrovnané (bez zisku) 

• Seminář prevence diabetické nohy Ostrava ( bez zisku ) 

Bonus – noví členové!

možnost PP day udržet jako výdělečný nebo vyrovnaný?  



Příjmy (pouze zisk) 

• členské poplatky 250 000

• Sjezd předběžný zisk : 50 000 

• Inzerce PL cca 30 – 60 000 Kč

• PP day cca 10 000 Kč



Cena reklamy v PL 

• Obálka: Formát A5 - 10.000 Kč ( + zdarma 2x A5 dle volby inzerenta PR 
článek/reklama) …. Navýšení na  15 000 Kč 

• Vnitřek: Formát A5 - 4.000 Kč ….navýšení na 5000 Kč 

• Formát A5 + PR článek na A5 (do 2000 znaků ) 6 000 Kč …nav. na 8000 

• Formát A6 - 2.500 Kč navýšení na  3500 kč 

• Formát A6 + PR článek na A6 (do 1000 znaků) 3500 Kč nav na 5000 Kč

• Slevy: 10 % pro člena ČPS…redukce na 5% 

• Možnost jednání o slevě s prezidentem/ šéfredaktorem ve výši max 
25% 



Plánované přijmy za rok 2022

účet popis Kč

602 tržby z prodeje služeb 150 000

z toho 602100 reklama (inz.pod listy a www stránky ) 150 000

602500 a 600 ostatní (poplatky za akce, certifikace kurzů) 20 000

682 ostatní příjmy (dary) 20 000

684 členské příspěvky 250 000

Celkem příjmy 590 000 



Plánované výdaje za rok 2022

účet popis Kč Pozn.

513 a 518 služby celkem 165 600 

z toho 51300 účetní práce (2022) 30 000

518100 mobilní aplikace 14 400

518440

grafické práce a tisk (PL, 

diplomy,…) 150 000

513 a 518

ostatní služby a poplatky (web, FIP, 

nájem, telefony, poštovné,…) 50 000

521 mzdové náklady 150 000

513, 549 a 525

jiné ostatní náklady (občerstvení, 

prezentace, bankovní poplatky, 

kursové ztráty, zaokrouhlení …)

30 000

Celkem výdaje 590 000



Informace o účetnictví

Plná moc účetní firmě

On line vstup 

Hlasování  o souhlasu podepsání plné moci účetní firmě pro FU 
v zastupování ČPS ve věcech zpracovaní a podání DP a v 
jednání a komunikaci s FU jménem ČPS 

Předání odpovědnosti za zpracování účetnictví a DP 



ON LINE Vstup 



Informace o účetnictví

Plná moc účetní firmě

On line vstup 

Hlasování  o souhlasu podepsání plné moci účetní firmě pro FU 
v zastupování ČPS ve věcech zpracovaní a podání DP a v 
jednání a komunikaci s FU jménem ČPS 

Předání odpovědnosti za zpracování účetnictví a DP 



Volba vedení sekce fyzioterapeutů

Sekce fyzioterapeutů
Návrhy
Představení kandidátů
Hlasovaní / aklamačně / 



Volba vedení sekce lékařské 

Lékařská sekce
Návrhy 
Představení kandidátů
Hlasovaní / aklamačně / 



Hlasovaní 



Volba vedení sekce vzdělávaní 

Souhlas s zařazením mimořádného bodu jednání 

Ponechat sekci? 

Sekce vzdělávaní 
Návrhy
Představení kandidátů
Hlasovaní / aklamačně / 



Odborný program:

9.00 – 9.30 Registrace účastníků

9.30 – 9.40 Úvodní slovo prezidenta ČPS

9.40 – 9.45 Zahájení a volba členů do komisí: mandátová, návrhová, volba skrutátorů

9.45 – 10.00 Zpráva 1. a 2. viceprezidenta

10.00 –10.20 Zpráva prezidenta společnosti

Přehled dění ve společnosti za uplynulý rok

Zpráva o hospodaření za rok 2021, schválení rozpočtu na rok 2022

Připomenutí ověřené registrace člena společnosti

Vzdělávaní v podiatrii

10.20 - 10.30 Volba vedení sekce fyzioterapeutů a lékařské sekce

10.40 – 11.00 Cofee Break



Odborný program:
11.00 - 11.15 Syndrom diabetické nohy - od prevence k léčbě MUDr. Miroslav Koliba

11.15 - 11.35 Přednáška generálního sponzora ConvaTec Česká republika s.r.o.

Avelle - NPWT v praxi MUDr. Šimůnková

11.35 - 11.50 Přednáška hl sponzora Zentiva, k.s.

Amnioderm -moderní a dostupná terapie pro hojení ran  Bc. Zdeňka Dolejšová

11.50 - 12.05 Přednáška hl sponzora Mölnlycke Health Care s.r.o

Nové možnosti terapie syndromu diabetické nohy Miriam Pospíšilová

12.05 - 12.20 Přednáška hlavního sponzora Coneta s.r.o. 

Přístroje pro pedikérskou praxi Jarmila Lopatová 

12.20 - 12.30 Kuří oko - clavus na pedikúře Jana Výmolová

12.30 - 12.40 Onychomykóza v pedikérské praxi. Mgr. Eva Ptáčková

12.50 - 13.00 Mobilní aplikace - moderní nástroj on-line komunikace  

Karel Merany, obchodní ředitel APPKEE s.r.o.

13.00 - 14.00 oběd



Odborný program:

14.00 - 14.15 Vrozená vada "koňská noha" - léčba a život s touto vadou

Stanislava Bašatová, ředitelka Achilleus z.s.

14.15 - 14.30 Edukační program o dětské noze a projekt „Bosá stezka“, Ing. Jana Vašková

14.30 - 14.45 Základy aplikace tejpu a příklad využití u hallux valgus

PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA, MHA, LL. M

14.45 - 15.00 Hallux valgus a deformity prstů nohou - moderní přístup k operativě, doc. MUDr. 
Hromádka Ph.D.

15.00 - 15.15 Nejčastější příčiny bolesti Achillové šlachy a možnosti řešení, Mgr. Pavla Rybová

15.15 – 15.45 – Schválení Usnesení 21. sjezdu ČPS z. s.

15.45 – 16.00 – Závěr sjezdu



Generální sponzor 

Hlavní sponzoři 

Vystavovatelé


