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Výroční zpráva ČLS JEP za rok 2020 

Prakticky celý rok 2020 byl ve světě a ve společnosti ovlivněn pandemií nemoci COVID-19, která 

zapříčinila změnu způsobu práce, jak jsme na ni byli všichni zvyklí, vzhledem k povinným 

protiepidemickým a hygienickým opatřením (lockdown, přechod na home office, zásadní omezení 

shromažďování osob atp .) Utrpěly tak nejen mezilidské a firemní kontakty, ale především pořádání 

nejrůznějších vzdělávacích i společenských akcí. Tato situace se dotkla samozřejmě i ekonomiky ČLS 

JEP. Na druhé straně jsme se nové věci naučili a osvojili si je. 

Naštěstí se i v omezených a změněných podmínkách podařilo uspořádat 2 hlavní oficiální akce ČLS 

JEP – 64. Purkyňův den v Libochovicích a slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší 

vědecké publikace roku 2019 v Karolinu. 

V nejvyšší míře se začaly prosazovat nové formy online komunikace, vzdálených přístupů, vzdělávání 

formou webinářů, videokonference na platformě Zoom, streamování a elektronizace všeobecně, aby 

se předešlo riziku vzájemné nákazy osob.  Adaptaci na tyto nové prostředky zvládla ČLS JEP ve 

spolupráci zejména s firmou Target-MD velmi uspokojivě a zaznamenala zřetelný posun v ovládnutí 

multimediálního prostředí. 

Volené orgány ČLS JEP pracovaly v roce 2020 nadále v tomto složení, které vzešlo z volebního sjezdu 

konaného dne 22. 1. 2019: 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. – předseda 
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. -  I. místopředseda                         
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c..  – II. místopředseda                     
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA – III. místopředseda                                              
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – vědecký sekretář                          
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA - pokladník                         
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.             
MUDr. Otto Herber                    
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.                                                         
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH                         
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.                     
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 
 

Revizní komise ČLS JEP, z.s. pracovala ve složení:  

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. – předsedkyně  
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA 
MUDr. Ing. Milan Šimánek 
MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 
 

Ředitelka sekretariátu: Eva Ponocná/Monika Šenderová (od 1. 10. 2020) 

Vedoucí ekonomického oddělení: Magdalena Menclová 
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Stav členské základny  

                                                                      Počet členů 

k 31.12.2019                       36 162 

k 31.12.2020                       35 412 

 

       Počet odborných společností (OS) a spolků lékařů (SL) 

  Počet OS Počet SL 

k 31.12.2019 120 36 

k 31.12.2020 120 35 

 

Pracovní skupiny při předsednictvu ČLS JEP 

 Dohodovací řízení k Sazebníku zdravotních výkonů, vedoucí doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.  

 Léková politika a kategorizace léčiv, vedoucí prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. 

 Rada pro akreditaci klinických laboratoří, vedoucí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (Národní 

autorizační středisko pro klinické laboratoře ČLS JEP, z.s.)  

 Elektronické zdravotnictví, vedoucí MUDr. Mgr. Petr Struk 

 Posuzování nevědeckých léčebných a diagnostických metod (společná pracovní skupina 

s ČLK), vedoucí prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 

 Akademie lékařské etiky, vedoucí doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD. 

 Prevence rizikového chování, vedoucí doc. MUDr. Michal Miovský, Ph.D. 

 Personalisovaná medicína, vedoucí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

 Prevence a léčba závislosti na tabáku, vedoucí prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 

 Zdravotnická technika a zdravotnické prostředky, vedoucí prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.   

 Prevence rizikového chování    

 

 

Pracovní skupiny  vytvářené na základě smluv o spolupráci s odbornými společnostmi vně ČLS JEP 

 

 pracovní skupina pro cystickou fibrózu, vedoucí MUDr. Lukáš Homola 

 pracovní skupina podpory rozvoje zdravotní gramotnosti, vedoucí PhDr. Zdeněk Kučera 

 pracovní skupina pro oblast spánkové medicíny, vedoucí MUDr. Jana Vyskočilová 

http://www.cls.cz/tabak
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 Pracovní skupina pro oblast řešení problému hojení ran, diagnostiky a komplexní léčby, 

vedoucí prim. MUDr. Ivo Bureš 

 pracovní skupina pro oblast tělovýchovného lékařství, vedoucí doc. MUDr. Martin Matoulek, 

Ph.D. 

 pracovní skupina pro oblast diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy, vedoucí doc. MUDr. 

Michal Vrablík, Ph.D. 

 pracovní skupina pro oblast problému anatomie, vedoucí doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.,  

 pracovní skupina pro oblast ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, vedoucí prof. 

MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 

 pracovní skupina pro oblast nefrologie, vedoucí prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 

 pracovní skupina pro oblast neuropsychofarmakologie, vedoucí Mgr. Petra Horáková 

 pracovní skupina pro oblast farmakoekonomiky a hodnocení zdravotnických technologií, 

vedoucí MUDr. Jana Skoupá, MBA 

 pracovní skupina pro oblast aplikované behaviorální analýzy, vedoucí MUDr. Jana 

Gandalovičová. 

 

 

Prezentace ČLS JEP 

 

Pokračovala setkávání Clubu JEP na zajímavá a aktuální témata, komplikovaná však omezeními 

v počtu shromažďovaných osob a pořádaná formou streamování: 

28. 1. 2020 Chirurgové bez hranic 

29. 6. 2020 Poučení z Covid-19 

       16. 9. 2020 Lidské limity ve sportu 

13. 10. 2020 Jan Evangelista Purkyně – novinky a zajímavosti 

16. 12. 2020 Lidské tělo jako zdroj poznání a inspirace 

 

Byly uspořádány 3 tiskové konference ČLS JEP v Lékařském domě k těmto tématům  

 2. 4. 2020 Potravinová alergie. Jak na ni    

 15. 9. 2020 Postavení a budoucnost infekčního lékařství v ČR s ohledem na pandemii COVID-19 

 17. 9. 2020 Prevence rizikového chování dětí a adolescentů. 

 

Pro seniorní členy ČLS JEP bylo uspořádáno 7. 1. 2020 tradiční setkání se společenským programem, 

jemuž dominovala zajímavá přednáška pamětníka prof. Eduarda Zvěřiny „První léta ČLS JEP po 

listopadu 1989. 
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Vlastní publikační činnost ČLS JEP: 

 

 vydávání elektronického Newsletteru ČLS JEP 

 průběžná aktualizace webové stránky www.cls.cz  (ISSN 1802-1891) 

 vydání nástěnného kalendáře „Po stopách J.E.P.“ s využitím fotografií z míst spojených se životem 

vědce, jehož název Společnost nese. 

 vydávání odborných časopisů  

 

Ve vydavatelské činnosti se poměrně významným způsobem projevil zánik nakladatelství Mladá 

fronta ke dni 31. 12. 2020.  V této souvislosti muselo 12 našich časopisů včas projít výběrovým 

řízením na nového vydavatele. Přehled nových vydavatelů následuje: 

 Acta chirurgiae plasticae – Care Comm, s.r.o. 
 Česká gynekologie – Care Comm, s.r.o. 
 Česká revmatologie – Eezy Publishing, s.r.o. 
 Česko-slovenská pediatrie  - LD, s.r.o. 
 Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie – LD, s.r.o. 
 Geriatrie a gerontologie – Galén, s.r.o. 
 Otorinolaryngologie a foniatrie – Care Comm, s.r.o. 
 Pracovní lékařství – LD, s.r.o. 
 Praktický lékař – LD, s.r.o. 
 Rehabilitace a fyzikální lékařství – Care Comm, s.r.o. 
 Revizní a posudkové lékařství – LD, s.r.o. 
 Transfuze a hematologie dnes – Care Comm, s.r.o. 

 

Během roku 2020 začaly úpravy a modernizace fungování nakladatelského a tiskového oddělení a ve 

všech oblastech dochází k postupnému pozitivnímu posunu.  

 

Vztahy k odborné veřejnosti 

 

Vzdělávací akce  

Činnost organizačních složek ČLS JEP i předsednictva je zaměřena kromě jiného na vzdělávání 

pracovníků ve zdravotnictví.   

Počty odevzdaných žádostí o kredity u ČLK, České asociace sester (žádostí o stanovisko) a Asociace 

klinických psychologů od našich OS a SL: 

 

 

http://www.cls.cz/
http://www.prolekare.cz/acta-chirurgiae-plasticae
http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie
http://www.prolekare.cz/ceska-revmatologie
http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie
http://www.prolekare.cz/epidemiologie
http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-foniatrie
http://www.prolekare.cz/pracovni-lekarstvi
http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar
http://www.prolekare.cz/rehabilitace-fyzikalni-lekarstvi
http://www.prolekare.cz/revizni-posudkove-lekarstvi
http://www.prolekare.cz/transfuze-hematologie-dnes
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 ČLK ČAS AKP ČR 

rok 2019 312 50 23 

rok 2020 116 13 7 

 

 

Udělování poct 

ČLS JEP každoročně uděluje významné osobnosti z oboru lékařství své nejvyšší ocenění – Cenu Jana 

Evangelisty Purkyně, a to přímo v prostorách libochovického zámku, kde se J. E. Purkyně narodil. 

Laureátkou této pocty se stala na návrh České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

medicíny ČLS JEP doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. a 17. 6. 2020 jí bylo ocenění slavnostně předáno. 

 

Předsednictvo ČLS JEP také již tradičně vyhlašuje a odměňuje v Senátu PČR  tři nejlepší vědecké 

publikace za uplynulý rok a také nejlepší článek. V roce 2020 zvítězily:  

1. Josef Marek, Michal Vrablík a kol.: Markova farmakoterapie vnitřních nemocí.  

              5. zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha, Grada 2019. 

                      2.    David Netuka a kol.: Adenomy hypofýzy: diagnostika a komplexní léčba. 

                              Praha, Maxdorf 2019. 

                      3.    Ivana Štětkářová a kol.: Spinální neurologie.  

 Praha, Maxdorf 2019.  

 

Nejlepší článek:  

Tesař, A., Matěj, R., Kukal, J., Johanidesová, S., Rektorová, I., Vyhnálek, M., Keller, J., Eliášová, I., 

Parobková, E., Smetáková, M., Musová, Z., Rusina, R. 

Clinical Variability in P102L Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrome.  

Annals of Neurology, 2019; 86 (5): 643-652. [impact factor  9.496] 

 

 

Ceny byly předány v omezeném režimu ve Vlasteneckém sále Karolina dne 13. 10. 2020 spolu se 

zlatými medailemi pro navržené členy ČLS JEP. 
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Na návrh odborných společností a předsednictva ČLS JEP byly dále uděleny tyto pocty: 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření ČLS JEP za rok 2020 

Tak jako celá společnost, i ekonomické oddělení ČLS JEP se muselo vypořádat s novou 

epidemiologickou situací. Naučili jsme se pracovat na dálku z domova, rozdělit a naplánovat si práci, 

tak aby proticovidová opatření co nejméně poznamenala naši činnost. 

 

Hospodaření ČLS JEP za rok 2020  

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny přehledy hospodaření za ČLS JEP jako celku, zahrnující 

všechny typy činností za všechny organizační složky. 

Hospodaření ČLS JEP jako celku (v tisících Kč) 

Tab. č. 1   

  2019 2020 

náklady celkem 96 112 78 045 

materiál 5 680 5 437 

služby 56 003 43 282 

osobní náklady 22 352 20 322 

ostatní náklady 12 077 9 004 

příjmy celkem 112 996 93 975 

 2019 2020 

   čestná členství ČLS JEP 10      8 

čestné medaile ČLS JEP 14      9 

   čestná členství OS, SL 99      68 

   zlaté pamětní medaile 12      13 
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členské příspěvky 32 231 29 890 

dary 8 410 3 893 

ostatní příjmy 68 376 57 746 

dotace 3 979 2 446 

výsledek před zdaněním 16 884 15 930 

daň 4 491 2 485 

čistý výsledek 12 393 13 445 

 

 

Hospodaření Ústředí ČLS JEP (v tisících Kč) 

Tab. č. 2 

  2019 2020 

náklady celkem 16 681 16 531 

materiál 1 455 1 065 

služby 2 784 2 830 

osobní náklady 8 471 9 222 

ostatní náklady 3 971 3 414 

příjmy celkem 19 569 21 051 

členské příspěvky 10 459 11 502 

dary + dotace 465 648 

ostatní příjmy 8 645 8 901 

výsledek před zdaněním 2 888 4 520 

 

Hospodaření Ústředí ČLS JEP zahrnuje činnost sekretariátu (činnost Předsednictva, správy budovy 

Lékařského domu, činnost vlastního sekretariátu a činnost ekonomického oddělení). Ústředí také 

zajišťuje vydávání odborných časopisů. Hospodaření nakladatelského a tiskového oddělení je 

sledováno samostatně a výsledky jednotlivých časopisů přísluší odpovědným organizačním složkám. 
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       Mezi nejdůležitější příjmy sekretariátu ČLS JEP patří členské příspěvky a příjmy z pronájmu 

nebytových prostor v Lékařském domě. Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na provoz (zdražuje se 

energie, služby, materiál) se sekretariát snaží získávat prostředky dalšími drobnými výdělečnými 

činnostmi. 

 

Hospodaření organizačních složek ČLS JEP dle činností (v tisících Kč) 

Tab. č. 3 

  provoz   vzdělávací akce 

 

časopisy 

  2019 2020   2019 2020 

 

2019 2020 

náklady celkem 61 565 48 821   12 209 7 606 

 

5 657 5 087 

materiál 4 146 4 322   79 50 

 

    

služby 38 643 30 222   9 753 6 055 

 

4 823 4 175 

osobní náklady 11 800 9 616   2 081 1 484 

 

    

ostatní náklady 6 976 4 661   296 17 

 

834 912 

příjmy celkem 58 671 49 967   26 713 17 156 

 

8 043 5 801 

členské příspěvky 21 772 18 388       

 

    

dary 4 672 3 263   3 548 440 

 

    

ostatní příjmy 29 865 27 461   23 148 15 781 

 

6 718 5 603 

dotace 2 362 855   17 935 

 

1 325 198 

výsledek před zdaněním -2 894 1 146   14 504 9 550 

 

2 386 714 

 

Činnost organizačních složek ČLS JEP je zaměřena kromě jiného na vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví. Hospodaření je rozděleno na provoz vlastních sekretariátů a pořádání menších 

seminářů bez vlastního rozpočtu, na pořádání kongresů a ostatních vzdělávacích akcí a vydávání 

odborných časopisů. 

V roce 2020 uspořádaly nebo spolupořádaly organizační složky ČLS JEP celkem 85 rozpočtovaných 

vzdělávacích akcí. Je to zhruba polovina oproti předcházejícím letům. Tento pokles zapříčinil tak jako i 

v jiných odvětvích Covid-19 a nařízení s ním spojená. Díky němu musely odborné společnosti pořádat 

ve virtuální podobě celostátní konference a kongresy, postgraduální kurzy, přednáškové večery, 

regionální setkání, pracovní dny a schůze, ale i mezinárodní akce. 
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I přes tyto potíže se ale podařilo některé akce uspořádat s kladným výsledkem jak na poli vědeckém, 

tak i finančním.  

 

 

 

 

Ekonomicky významné akce roku 2020 

Název akce Odborná společnost 
zisk před 

zdaněním 
pořádající agentura 

45. angiologické dny Angiologická 659 000 AMCA, spol. s r.o. 

XXVIII. výroční sjezd České 

oftalmologické společnosti 
Oftalmologická 500 tis. BOS.org s.r.o. 

Jarní interaktivní konference Všeobecného lékařství 1 530 tis. TARGET - MD s.r.o. 

Výroční konference Všeobecného lékařství 1 361 tis. TARGET - MD s.r.o. 

56. diabetologické dny Diabetologická 1 229 tis. GALÉN - SYMPOSION, s.r.o. 

XXVII. kongres ČIS Internistická 1 759 tis. MERITIS s.r.o. 

Dotace a podpory ze státního rozpočtu  

Ministerstvo zdravotnictví ČR a jiní poskytovatelé poskytli v roce 2020 ČLS JEP prostředky pro 

projekty: 

poskytovatel 

podpory 
název organizační složka částka 

 MZČR Program na 

podporu činnosti 

NNO 

Podpora dobré praxe v dětské 

paliativní péči 

OS - paliativní 

medicíny 
193 760,00 

MZČR Program na 

podporu činnosti 

NNO 

Rozvoj dětské paliativní péče 
OS - paliativní 

medicíny 
373 325,00 

MZČR Program 

podpory zdraví 

Databáze registru Familiární 

adenomové polypózy (FAP) 

OS - 

Gastroenterologická 
287 535,54 
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MZČR odbor vědy a 

lékařských povolání 
Vydávání 8 časopisů ČLS JEP 656 037,00 

AVAST Podpora paliativní medicíny 
OS - paliativní 

medicíny 
895 000,00 

Plzeňský kraj 
Dotace - Plzeňský kraj - 29. 

Pečenkovy epidemiologické dny 
OS - Epidemiologická 40 000,00 

 

Zpráva o činnosti hospodářské správy 

Vzhledem k pandemii Covid-19 a vládním nařízením byl ukončen provoz sálu v polovině března 2020. 

Poslední byla akce Společnosti mikrobiomové ČLS JEP dne 10. 3. 2021. Sál byl pak propůjčen firmě 

TARGET-MD, s. r. o., která zde prováděla on-line přenosy, tzv. webináře. Celkem byly uskutečněny 

102 webináře (většinou pro Společnost všeobecného lékařství a Společnost diabetologickou ČLS JEP). 

 

Přehled všech uspořádaných akcí v roce 2020: 

l/ velký přednáškový sál v II. sut. 

akce OS a SL, dále akce pořádané ČLS JEP, příp. pracovními skupinami 

                   při ČLS JEP, též cizích právních subjektů 

………………………………………………………….. celkem 47 akcí 

2/ malý salonek v I. suterén 

využíván především na zasedání výborů společností  

………………………………………………………….. celkem   5 akcí 

 

3/ zasedací místnost v I. p. 

využívána především na zasedání předsednictva a pracovních skupin při ČLS JEP, zasedání výborů 

společností a redakční rad NTO ČLS JEP i cizími právními subjekty 

………………………………………………………….. celkem   68 akcí 

 

 

Příjmy z krátkodobých pronájmů (pronájem sálu a techniky cizím právním subjektům a pronájmy 

výstavních ploch při akcích OS) za rok 2020 činily: 57.150,- Kč. 
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Opravy a údržba v Lékařském domě 

V plánu byly rekonstrukce toalet a chodeb 3. a 5. patra LD  - bohužel však vzhledem k uzavření 

dodavatelských firem a nedostatku pracovních sil nebyla možnost tyto provádět. Úpravy budou 

realizovány až v roce příštím. 

 

Závěrem roku byla provedena modernizace telefonie v celém objektu – firma Vodafone, u které 

máme mobilní telefony, převzala i pevné linky. V rámci této modernizace stará a již dosluhující 

analogová ústředna byla nahrazena moderní ústřednou virtuální. V kancelářích jsou k dispozici 

přenosné IP telefony. Spojovatelna ve vrátnici byla nahrazena automatickou ústřednou s provolbami. 

Vodafone převzal i internetové připojení, které bylo navýšeno z 15 Mb na 300 Mb. 

Bylo zajištěno též v celém objektu kvalitní pokrytí WiFi signálem.  

 

Pronájmy prostor v Lékařském domě 

Přehled nájemních firem v Lékařském domě: 

6. p. 

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP – kanceláře sekretariátu společnosti 

Česká internistická společnost ČLS JEP - kanceláře sekretariátu společnosti 

Ministerstvo zdravotnictví ČR – kancelář k provádění činností spojených s pracemi na projektu 
„Strengthening of the capacity of Ministry of Health in the Czech Republic in its effort tu set up a 
National eHealth Centre“ 
 

5. p. 

Mgr. Šárka Bezvodová – klinický psycholog 

JUDr. Marta Ehlová - advokát 

JUDr. Michael Perez - advokát 

JUDr. Jindřich Zadina – advokát 

Etiopská komunita v ČR – kancelář předsedy komunity 

ITC – ing. Jan Žižka – překlady a tlumočení 

Česká iniciativa pro astma, o. p. s. 

Společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP – kancelář sekretariátu společnosti 
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4. p.  

Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře – sekretariát střediska 

 

3. p. 

Lékařské informační centrum, s. r. o. 

Národní lékařská knihovna – oddělení doplňování fondů 

  

2. p. 

Národní lékařská knihovna – studovna  

 

1. p. 

Národní lékařská knihovna - čítárna 

 

Přízemí – obchody 

- BBraun Medical, s. r. o. - Kavárna Café BBraun 

- Tesco Francise Stores ČR, s. r. o. – prodejna potravin Žabka 

 

Firmy, které mají sídlo v budově LD /nemají zde kancelář, pouze poštovní schránku  v přízemí: 

  

MeDitorial, s. r. o. 

Nadační fond České onkologie 

Česká společnost tělovýchovného lékařství, z. s. 

                                                                                       
                                                                                                        
                                                                              prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 
                                                                                                         předseda ČLS JEP 


