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STRUČNÝ ZÁPIS 

 

 z 2. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2022, 

která se konala dne 8. února 2022 od 14:00 hodin v Lékařském domě 

 

 
1. Schválení zápisu z 1. schůze předsednictva ČLS JEP v lednu 2022 

 

Zápis byl bez připomínek jednomyslně schválen. 

 

2. Zprávy z MZ ČR 

 

Prof. Svačina si vyjasňoval formální otázky podpory ČLS JEP krokům ministerstva 

s ministrem Vlastimilem Válkem a projednával složení vědecké rady MZ ČR, jejímž bude 

nadále předsedou (místopředsedou prof. Ryska). 

Dále prof. Svačina informoval o jednání garanční komise pro klinické doporučené postupy 

AZV, zejména o schválení příprav DP o chronickém únavovém syndromu, který naše OS 

odmítly, a o KDP-AZV-45 COVID-19, kde se zase překvapivě nezapojila Společnost 

infekčního lékařství ČLS JEP (což ovlivnilo do značné míry přístup k tvorbě tohoto KDP). 

Evropské předpisy neumožňují čerpání dotací na post-covidovou péči jiným než přímo 

řízeným (tedy státním) organizacím. 

 

 

3. Cluby JEP spolu s Asklepion Lasercentrem doc. Šmuclera 

 

Dne 15. února 2022 proběhne Club JEP na téma výzkumu M-POHL, osobní pozvánky rozešle 

sekretariát, elektronicky všem členům MeDitorial. 

 Za další téma navrhl prof. Svačina ekonomiku po covidu a požádal o kontakty na významné 

ekonomy, které by chtěl oslovit vedle Ing. Heleny Horské či Ing. Aleše Michla. 

 

4. Aktuální hodnocení spolupráce s Meditorialem 

 

Prof. Svačina měl schůzku s ředitelem MeDitorial dr. Šebkem a tlumočil mu některé stížnosti, 

které se týkaly zejména digitalizace časopisů, resp. předávání jejich obsahů do zahraničních 
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odborných databází. Vysvětlili si postup i problémy, které vyvstávají na obou stranách. MeDitorial 

přislíbil zlepšení, právník dr. Vacek připravuje novou smlouvu, která zohlední kromě digitalizace také 

tuto oblast práce s texty a obsahem. 

 

5.   Problematika voleb do odborných společností po diskusi s JUDr. Vackem a  

možná organizace shromáždění delegátů 

 

Vzhledem k tomu, jak se v našich organizačních složkách postupem dobu rozšířily nejrůznější 

varianty a modifikace při realizaci korespondenčních i elektronických voleb, navrhl po 

diskusi s právníkem prof. Svačina vnesení většího řádu do této oblasti. Různé nuance vznikají 

hlavně z potřeb OS/SL a souvisejí také s praxí, jakou udržují při sestavování svých výborů ze 

zástupců jednotlivých sekcí, regionů, nelékařských povolání a s jakými právy jsou přijímáni 

členové do OS/SL. JUDr. Vacek připraví pro předsednictvo návrh úprav a poté bude na duben 

či květen svoláno sekretariátem shromáždění delegátů jednotlivých organizačních složek, 

které má mandát schválit úpravu Volebního řádu. Program jednání lze využít také k další 

instruktáži o postupu při volbách, lepšímu využití možností nové webové stránky i 

funkcionalit programu členské evidence, případně k dalším oblastem spolupráce. 

 

6. Telemedicína 

 

V této oblasti se aktivizují nejrůznější subjekty v očekávání přílivu evropských peněz. Na MZ 

ČR se zatím odsunula schůze na neurčito, ale je otázka, zda by neměla krom/vedle Pracovní 

skupiny pro e-health vzniknout také v ČLS JEP Společnost pro telemedicínu. Je zřetelné, že 

řada projektů se zaměřuje na prevenci a edukaci pacientů (např. „Ministr zdraví“ dr. Šebka), 

ČLS JEP ale musí při nabídkách spolupráce zvažovat důvěryhodnost partnerů a odmítat 

spojování svého jména s nevědeckými metodami (viz např. nabídku spolupráce s Longevity 

Forum v příloze). Dr. Šteflová zdůraznila, že ČLS JEP stále považuje za svého smluvního 

partnera NZIP jako garantovaný zdroj informací pro veřejnost. 

Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb kolem prof. 

Táborského shromáždila některé názory našich odborných společností v této oblasti  

Prof. Pafko upozornil, že v problematice telemedicíny existují etické, právní a ekonomické 

problémy, které bude třeba řešit. Prof. Svačina zdůraznil, že je to dobrý nástroj jen pro 

takového lékaře, který svého pacienta zná. 
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7. Zprávy z organizačních složek 

 

Radiologická společnost ČLS JEP informovala o výsledku voleb na funkční období 2022- 

2025. Složení výboru: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. (předseda), prof. MUDr. Jiří Ferda, 

Ph.D. (místopředseda), doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (vědecký sekretář), MUDr. 

Martin Kynčl, Ph.D. (pokladník), členové výboru: Tesař Jiří, Eliáš Pavel, Adla Theodor, 

Burgetová Andrea, Malíková Hana, Lambert Lukáš, Válek Vlastimil. 

 

Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D (předseda), 

MUDr. Jiří Weichet, Ph.D., doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. 

 

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP informovala o výsledku voleb na funkční 

období 2022- 2025. Složení výboru: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA (předseda), prof. 

MUDr. Jan Čáp, CSc. (1. místopředseda), doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. 

(místopředseda), doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. (vědecký sekretář), prof. MUDr. Petr Vlček, 

CSc. MHA (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Václav Hána, CSc, doc. MUDr. Jana 

Ježková, Ph.D., doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., MUDr. 

Mikuláš Kosák, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc., prof. MUDr. Jan Lébl, CSc., 

FCMA, prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Michal Krčma, Ph.D., MUDr. Marcela 

Dvořáková, Ph.D. 

 

Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Richard Stejskal (předseda), MUDr. Václav 

Hána ml., Ph.D., MUDr. Vladimír Weiss, CSc. 

 

Spolek lékařů ČLS JEP v Plzni informoval o změně ve výboru: místo doc. MUDr. Čeledové 

Libuše Ph.D. bude členem výboru doc. MUDr. et MUDr. Hauer Lukáš, Ph.D.     

  

 

 

Volby probíhají u: 

 

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie 

3 sekce České společnosti alergologie a klinické imunologie 

Česká diabetologická společnost. 

 

 

8.Různé 

 

8.1  Schůzka se zájemci ze Společnosti pro ultrazvuk 

Proběhla schůzka se zájemci o členství Společnosti pro ultrazvuk v ČLS JEP. I přes snahu o 

vstřícnost se nakonec rozhodli, že budou stát jako samostatná organizace mimo ČLS JEP, což 

předsednictvo vzalo na vědomí. 
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8.2 Pořad Genialita v Čechách zrozená 

Na ČT24 byl odvysílán v rámci cyklu historie.cs popularizační pořad o Janu Evangelistovi 

Purkyně, na němž spolupracovala ČLS JEP a kde vystoupil prof. Svačina a doc. Brázda.  

 

8.3  Směrnice o oběhu účetních dokladů  

Při kontrole účetních dokladů bylo zjištěno několik nedostatků, a proto JUDr. Vacek připraví 

nově předpis pro naše organizační složky a sekretariát, kde se pevně stanoví pravidla pro oběh 

účetních dokladů, řešení smluvních vztahů, finanční limity pro uzavírání smluv a objednávek, 

kompetenční oprávnění apod. 

 

8.4 Informace ředitelky sekretariátu p. Šenderové 

Ředitelka Šenderová požádala o souhlas se změnou organizační struktury a opětovným 

zřízením funkce vedoucí oddělení členské evidence, kterou by měla zastávat některá ze 

stávajících pracovnic ČLE od 1. 3. 2022 Návrh byl předsednictvem ČLS JEP přijat. 

Dále informovala o nástupu nové účetní za paní Dagmar Nádvorníkovou, která odchází do 

penze, a nové posily do hospodářského oddělení na místo, které nebylo několik měsíců 

obsazeno. Obě nové pracovnice nastoupí od dubna 2022. 

Probíhají úpravy nájemních smluv v Lékařském domě s cílem zvýšení cen služeb. 

V termínu byla odevzdána průběžná zpráva o využití ministerské dotace na podporu vydávání 

ztrátových časopisů ČLS JEP. Dotace pro rok 2021 byla využita v plné výši. 

Vzhledem ke krátkosti požadovanému termínu proběhlo schválení návrhů České fyziologické 

společnosti ČLS JEP na udělení čestných medailí per rollam v předstihu (viz str.7). Děkujeme 

členům předsednictva za spolupráci. Medaile předal osobně prof. Svačina dopoledne 8. 2. 

2022 na 97. Fyziologických dnech.  

 

 

8.5 Souhlas s nově navrženým předsedou SKAP 

Předsednictvo souhlasilo s návrhem, který předložil za lékovou komisi při předsednictvu prof. 

Švihovec, aby se novým předsedou Subkomise pro antibiotickou politiku stal infektolog 

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Dosavadní předsedkyně doc. Marešová by převzala funkci 

místopředsedkyně. Zároveň navrhl prof. Švihovec aktualizovat/revidovat složení SKAP jako 

významné odborné skupiny, kterou akceptuje SÚKL i MZ ČR. Sekretariát připraví jmenovací 

a děkovný dopis. 
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8.6 Přístrojová komise na MZ ČR  

Prof. Beneš informoval, že počet členů přístrojové komise byl zredukován asi o 8 - 10 lidí, 

komisi povede doc. Mechl. 

 

8.7 Zájem o partnerství s NZIP 

Dr. Šteflová informovala o tom, že se o partnerství s NZIP zajímají další typy organizací, 

jmenovitě Hospital-In (populární časopis) a další. Dr. Komenda chce vědět, zda je má 

odsouhlasit. Předsednictvo rozhodlo, že je třeba vždy prověřit, že jde o vědecky podložené 

informace.  

 

8.8 Schůzka se SÚKL ohledně akreditací 

Prof. Palička uvedl, že sebemenší modifikace v laboratorních metodách, např. při testování 

vzorků na covid-19 znamená, že se z laboratoří stávají dle zákona výrobci a musí žádat o 

schválení u SÚKL/akreditace u ČIA. Požádal tedy o to, aby předsednictvo, zastupující 

NASKL, jednalo o tomto problému s ředitelkou SÚKL Storovou, jak by bylo možno takové 

akreditace zjednodušit. Sekretariát domluví schůzku prof. Svačiny, prof. Švihovce a prof. 

Paličky v SÚKL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  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 

 

 


