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STRUČNÝ ZÁPIS 

 

 z 1. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2022, 

která se konala dne 11. ledna 2022 od 14:00 hodin v Lékařském domě 

 

 
1. Schválení zápisu z 10. schůze předsednictva ČLS JEP v prosinci 2021 

 

Zápis byl bez připomínek jednomyslně schválen. 

 

2. Zprávy z MZ ČR 

Proběhla tisková konference nového ministra Válka, na které byl přítomen i předseda ČLS 

JEP a byl zjevně označován na významného partnera při jednáních a rozhodování. ČLS JEP 

byla označena za významného partnera při jednáních a rozhodovacích procesech a je plně 

připravena spolupracovat a konzultovat předkládaná řešení se svými odbornými 

společnostmi. Zatím však stále převažují otázky zvládnutí pandemie covid (varianta 

omikron), na koncepční otázky zdravotnictví se nedostalo.  

  Prof. Beneš požádal, aby se problém notifikace Českého metrologického institutu přednesl 

  přímo novému ministru, čímž by mohlo dojít k urychlení procesu.  

 

 

3. Nové webové stránky ČLS JEP – první zkušenosti a úpravy 

 

Nové webovské stránky www.cls.cz byly spuštěny 20. prosince. Zvýšila se návštěvnost, 

návštěvníci zůstávají déle, rozebíhá se zdárně možnost online registrace nových členů 

propsané přímo do databáze členů. Demonstrace nových stránek poukázala na některé další 

nutné úpravy a aktualizace (pracovní skupiny, životopisy, přehledy ad.). Prof. Svačina 

vyzval k aktualizaci doporučených postupů, které jsou historicky vystaveny. Sekretariát 

obešle předsedy OS s výzvou, aby do konce února poslali chybějící nebo aktuálnější 

doporučené postupy a standardy. 

 

 

 

 

http://www.cls.cz/
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4.   Cluby JEP  

 

Nejbližší XVII. setkání Club JEP je zorganizováno znovu spolu s prezidentem České  

stomatologické komory na 25. ledna 2022 (Pandemie po pandemii; život s obezitou), dále 

   jsou navrhována tato: Co ví lidé o svém zdraví - zdravotní gramotnost u nás a v Evropě,   

   v březnu možná Potomci slavných lékařů, v dubnu setkání s novou rektorkou UK. 

 

5. Zprávy z organizačních složek 

 

Předsednictvo se vrátilo k problému přijetí nové odborné společnosti Ultrazvuk v medicíně. 

Prof Beneš měl spolu s právníkem dr. Vackem jednání se zástupci této společnosti a nabídli 

jim možnost ustanovení sekce České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP Když nebyla 

nabídka akceptována, rozhodl se prof. Svačina pro ještě jednu vysvětlující schůzku s MUDr. 

Halimou Gottfriedovou a MUDr. Tomášem Novotným. V zásadě však nabírání společností 

typu „pro metodu“ (čehokoli) je precendens, který nechceme podporovat. 

 

   Ředitelka Šenderová informovala o korespondenci se Spolkem lékařů v Klatovech,   

   jehož činnost přestala vyhovovat stanovám (do výboru navrhují jen 2 členy, revizní komisi  

   navrhují zrušit, nechtějí platit členské příspěvky). Čekáme na definitivní rozhodnutí  

   o budoucnosti tohoto spolku. 

 

   Společnost estetické chirurgie ČLS JEP informovala o výsledku voleb na funkční období   

   2022- 2025. Složení výboru: MUDr. Vladimír Mařík (předseda), prof. MUDr. Andrej  

   Sukop, Ph.D. (místopředseda), MUDr. Pavel Kurial (vědecký sekretář), MUDr. Roman  

   Kufa (pokladník), MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D., MUDr. Martin Molitor, Ph.D. 

 

   Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Martin Kloud, MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.,     

   MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D. 
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6. Různé 

 

6.1 Svolání shromáždění delegátů 

 

Sekretariát ČLS JEP zvažuje svolání shromáždění delegátů OS, kde by se mohly zaškolit 

naše odborné společnosti a spolky lékařů v nových dovednostech (elektronické volby, 

schvalování přihlášek členů online, vyhledávání na nových webovských stránkách apod.). 

Zároveň by se projednaly nové požadavky dřív, než by se definitivně schvalovaly a vkládaly 

do stanov. 

 

6.2 Výzvy ke spolupráci přijaty příznivě 

 

Lavina zájmu a odpovědí se strhla po našich výzvách k nahlášení situací, kde by mělo 

docházet k preskripci zdravotních prostředků ještě v době hospitalizace, stejně tak došlo 

množství připomínek našich OS k návrhu doporučeného postupu AZV – telemedicína. Prof. 

Svačina nabídl také k připomínkování Inovační strategii vědy a výzkumu do roku 2030 

(koncepci zdravotnického výzkumu). 

 

6.3 Revize nájemních smluv v Lékařském domě a výše nájmů 

 

Sekretariát provedl revizi nájemních smluv v Lékařském domě (včetně poštovních schránek 

a umístění sídla/adresy pro firmy) s cílem vyrovnání dluhů a uzpůsobení výše nájmů 

současné inflaci a cenám obvyklým. Předsednictvo odsouhlasilo paušální nárůst cen služeb 

nájemníkům o 20 % od roku 2022. Sekretariát připraví v tomto smyslu dodatky k nájemním 

smlouvám. 

 

 

6.4  Výpověď časopisu Rozhledy v chirurgii ze spolupráce při digitalizaci 

 

Česká chirurgická společnost ČLS JEP oznámila, že se vzhledem k dlouhodobé 

nespokojenosti rozhodla vyvázat ze spolupráce o digitalizaci svého časopisu Rozhledy v 

chirurgii s firmou MeDitorial. 
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6.5  Schválení a předání poct 

 

  Per rollam schválilo předsednictvo žádost o udělení pocty: 

 

Čestná medaile  

 

►    MUDr. JIŘÍ VOSÁTKA                                                       člen od 1994 

(nar. 15. 3. 1950) 

Čestný člen Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP od roku 2017. 

Návrh podává: MUDr. Petr Krawczyk, předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS 

JEP, 

Medaili předají členu v domácím prostředí co nejdříve vzhledem k jeho špatnému 

zdravotnímu stavu. 

 

 

Na sekretariátu ČLS JEP se dne 13. 1. 2022 uskuteční slavnostní předání čestné medaile ČLS 

JEP panu doc. Janu Veverkovi, dlouholetému vedoucímu redaktorovi časopisu Česká 

stomatologie, a to za přítomnosti zástupců Stomatologické společnosti ČLS JEP i České 

stomatologické komory. Tato forma je zvolena s ohledem na špatný zdravotní stav pana 

docenta. 

 

Termíny příštích schůzí v roce 2022: 

 8/2, 8/3, 5/4, 10/5. 15/6 – Libochovice 

 

 


