Zápis ze schůze výboru ČSH konané dne 5. 10. 2016 v České Krumlově
Přítomni (v abecedním pořadí): Filipovský J., Cífková R., Špinar J., Vítovec J.,
Monhart V., Rosolová H., Souček M., Widimský J., jr.
Revizní komise:

Zelinka T.

Omluveni:

Ceral J., Linhart A.,

Hosté:

Doležal M., Mlíková Seidlerová J.

1. Zahájení, kontrola zápisu (JF)
Prof Filipovský zahájil schůzi výboru.

2. Časopis HT + KV prevence (JW jr., M. Doležal)
Členové výboru diskutovali další náměty na obsah novin, např. aktuality ze zahraničních
kongresů. Časopis bude vycházet nadále u příležitosti sjezdu ČKS a při výročních konferencích
ČSH. V příštím roce rozhodne nový výbor ČSH o prodloužení spolupráce se společností Target
MD a event. podepíše novou smlouvu.

3. Nadcházející konference ČSH (JW jr.)
Prof. Widimský informoval o nadcházející konferenci ČSH v Českém Krumlově. Program je
zajištěn, rovněž finanční krytí je dostatečné.

4.

Valná hromada ČSH (JF, MS, RC, JW jr., JMS)
Prof. Cífková informovala o změně názvu ČSH v souladu s Občanským zákoníkem „Česká
společnost pro hypertenzi, z.s.“ (zapsaný spolek). Provedla potřebné kroky nutné pro tuto změnu
po poradě s právní kanceláří – bylo nutné upravit stanovy, které budou prezentovány na valné
hromadě. Z jednání valné hromady budou pořizovány zápisy.
Výbor odsouhlasil navržené body programu pro Valnou hromadu ČSH, která se bude konat
v rámci nadcházející konference:
1. Zahájení (J. Filipovský)
2. Zpráva o činnosti ČSH za uplynulých 12 měsíců (M. Souček)
3. Zpráva o hospodaření ČSH (R. Cífková)
4. Informace o transformaci ČSH ve spolek, návrh nových stanov (J. Filipovský, R. Cífková)
5. Informace o volbách nového výboru (J. Filipovský, J. Peleška)
6. Časopis Hypertenze & kardiovaskulární prevence (J. Widimský)
7. Webové stránky ČSH (J. Mlíková Seidlerová)
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8. Plán akcí na rok 2017 (J. Filipovský, J. Widimský)
9. Zakončení schůze (J. Filipovský)

Výbor prodiskutoval organizaci voleb do výboru ČSH, které proběhnou na podzim letošního roku.
V souladu se stanovami budou dvoukolové. Do druhého kola postoupí 20 nejúspěšnějších
kandidátů; z nich devět kandidátů, kteří dostanou nejvíce hlasů, se stane členy výboru a další tři
kandidáti v pořadí budou členy revizní komise (v souladu se změnou stanov – dříve byla
dvoučlenná revizní komise). Výbor schválil volební komisi ve složení dr. Peleška (Praha), dr.
Hronová (Plzeň) a doc. Špác (Brno).

5. Proběhlý kongres ČIS v Brně (MS)
Výbor kladně zhodnotil program bloku ČSH na Kongresu ČIS v Brně, který se setkal s velkým
zájmem účastníků.

6. Sympózium na Novoměstské radnici 5. 4. 2017, konference ČSH v roce 2017 (JW jr., MS)Tradiční akce Symposium arteriální hypertenze se bude konat 5. 4. 2017 na Novoměstské radnici.
Konference ČSH se uskuteční ve dnech 4. - 7. 10. 2017 opět v Mikulově.

7. Praktické postupy ČSH (JF, AL, JC a další)
Praktické postupy, které byly již publikovány v časopisu Hypertenze a kardiovaskulární prevence,
jsou nabízeny ke zveřejnění v časopisu Vnitřní lékařství.

8. Elektronické stránky ČSH (JMS)
Doc. Seidlerová informovala výbor, že vzrůstá návštěvnost webových stránek společnostinejvětší zájem je o doporučení pro pacienty – členové výboru byli vyzváni, aby si tyto stránky
prohlédli a případně navrhli doplnění nebo změny. S aktualizací stránek nabídl pomoc doc.
Zelinka.

9. Hospodaření ČSH, partneři ČSH (RC, JF)
Prof. Cífková předložila výboru vyúčtování za minulý rok s konstatováním, že finanční situace
společnosti zůstává neměnná a je příznivá.

10. Noví členové ČSH
Novými členy společnosti se stali MUDr. Judita Klímová (III. interní klinika VFN v Praze) a MUDr.
Libor Jelínek (FN Olomouc).
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11. Různé
Ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2017 proběhne Konference Slovenské hypertenzní společnosti v Nízkých
Tatrách. Součástí odborného programu bude blok ČSH. Je třeba finalizovat program na další
schůzi výboru.
Příští zasedání výboru ČSH bude 20. 1. 2017.

Prof. MUDr. Jan Filipovský

zapsala: Hana Středová

Předseda ČSH
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