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STRUČNÝ ZÁPIS 

 

ze 8. schůze předsednictva České lékařské společnosti JEP, z.s. v roce 2021, která se 

konala dne 19. října 2021 od 14:00 hodin v Lékařském domě 

 

 

1. Schválení zápisu ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP v září 2021 

Zápis ze 7. schůze předsednictva byl bez připomínek jednomyslně schválen. 

 

2. Zprávy z MZ ČR  

Zprávy z MZ ČR přednesli prof. Svačina a dr. Šteflová, ředitelka ministerského odboru. 

Informovali o pracovní skupině pro výzkum a vývoj imunoterapeutik (hlavně o vakcinaci) a 

pracovní skupině pro koncepční řešení zdravotních služeb (který bude zahrnovat též 

povolování živností). 

Prof. Švihovec připomínkoval za KLPK návrh Příkazu ministra ke Statutu a Jednacímu řádu 

Poradního orgánu pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění a navrhl 

k nominaci do něj dr. Prokeše a sebe, jako zástupce pak internistu a pediatra (nejlépe dr. 

Pokornou). Předsednictvo nominace schválilo. Proběhne ještě informační seminář/školení 

k celé problematice, která je součástí zákona o léčivech. 

Proběhla možnost navrhnout vedle vyjmenovaných základních oborů také další obory, které 

by měly získat dotace na rezidenční místa pro rok 2022. ČLS JEP obeslala odborné 

společnosti s výzvou k připomínkování seznamu, posléze předala Mgr. Podhrázkému dopis 

s doplněním vhodných oborů se zdůvodněním. 

 

 

3. Zpráva o proběhlých akcích 

V září v Lékařském domě proběhla úvodní přednáška cyklu garantovaného ČLS JEP ve 

spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu o nových principech ve 

farmakoterapii (projekt Terapie budoucnosti)  - „CAR-T pro odbornou veřejnost“. Další 

přednáška se bude konat v listopadu. 
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4. Časopisy - ekonomická bilance, žádost o rozšíření dotace MZ ČR na některé další 

ztrátové tituly 

Prof. Svačina seznámil s ekonomickou bilancí našich časopisů. Hospodářský výsledek se 

zlepšuje např. u titulu Acta chirurgiae plasticae pod novým vydavatelstvím CareComm, 

celkově se však zvyšují ceny vstupů (energie, polygrafické práce) a panuje nedostatek papíru, 

který žene ceny vzhůru. ČLS JEP žádala na MZ ČR o možnost využití přidělené dotace na 

vydávání časopisů (od roku 2021) pro více titulů (pokud se ocitnou ve ztrátě) než v letech 

předchozích (doplněním o časopisy Praktický lékař, Anesteziologie a intenzivní medicína, 

Česko-slovenská dermatologie a Rehabilitace a fyzikální lékařství). 

Nově je potvrzeno, že ČLS JEP bude vydávat časopis Česko-slovenská neonatologie, který 

přechází od vydavatele FN Bulovka.  

 

 

 

5. Různé  

5.1 Zprávy z organizačních složek 

 

Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP informovala o výsledku voleb na 

období 2021 – 2023. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Ondřej Vicklický, 

CSc. (předseda), doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. (1. místopředseda), prof. MUDr 

Robert Lischke, Ph.D. (2. místopředseda), MUDr. Lenka Hošková, Ph.D. (vědecký 

tajemník), MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D. (pokladník). Členové výboru: doc. MUDr. 

Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, MUDr. Janka Slatinská, FEBTM, MUDr. Jan Burket, Ph.D., 

prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. 

 

Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Michal Kudla, Ph.D. (předseda), 

MUDr. Jan Šimonek (člen), MUDr. Miroslav Koňařík (člen). 

 

Proběhlé či probíhají volby (čekáme na oznámení výsledků složení nových výborů): 

 

• Česká spondylochirurgická společnost 

• Česká společnost kardiovaskulární chirurgie 

• Česká internistická společnost 

• Česká gynekologická a porodnická společnost, přičemž volby v sekcích 

analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví, infekčních nemocí v gynekologii a 

porodnictví a gynekologické sexuologie již proběhly v létě korespondenčně 

• Sekce Dětské paliativní medicíny České pediatrické společnosti 

• Sekce ambulantních gastroenterologů České gastroenterologické společnosti 
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5.2 Schválení navržených poct  

 

                                 Čestná medaile 

 

►    MUDr. Pavel KALINA                                                                 člen od 1994 

(nar. 4. 6. 1952) 

Čestný člen České pneumologické a ftizeologické společnosti  ČLS JEP od roku 2012. 

Návrh podává: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., místopředseda České pneumologické a 

ftizeologické společnosti ČLS JEP 

 

►    MUDr. Jana KOCIÁNOVÁ                                                       člen od 1987 

(nar. 1. 2. 1962) 

 

Čestná členka České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP od roku 2012. 

Návrh podává: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., místopředseda České pneumologické a 

ftizeologické společnosti ČLS JEP 

 

 

►    prof. MUDr. Ivan REKTOR, CSc.                                            člen od 1974 

(nar. 5. 11. 1948) 

Čestný člen České neurologické společnosti ČLS JEP od roku 2017, čestný člen ČLS JEP 

od roku 2019. 

Návrh podává: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., předseda České neurologické 

společnosti ČLS JEP 

Termín předávání: 1. 12. 2021 v Olomouci na českém a slovenském neurologickém 

sjezdu, předá zřejmě prof. Šonka 

 

 

5.3 Žádost o zmírnění podmínky 3-letého členství v ČLS JEP u kandidátů na Ceny 

předsednictva za nejlepší publikace (dle Směrnice č. 1/2019) ze strany České 

společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP 

předsednictvo diskutovalo a přijme finální rozhodnutí na příští schůzi. 
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5.4 Návrh nových stanov České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP – 

vyvolal diskusi o postavení ne-vysokoškolsky vzdělaných členů, a to nejen v této OS, 

ale také v praxi ostatních OS (při účasti ve volbách, při placení členských příspěvků, 

při členství v sekcích apod.). Proto bude věc konzultována znovu s JUDr. Petrem 

Vackem, aby se vysvětlilo a zobecnilo pravidlo přijímání nových členů (typu 

středního zdravotního personálu, laborantů, podologů bez magisterského vzdělání 

atp.). Na příští schůzi předsednictva bude dr. Vacek pozván a dojde se k finálnímu 

rozhodnutí a příp. úpravám. Stanovy ČGPS zatím schváleny nebyly. 

 

5.5 Digitalizace časopisů, resp. zpracování a předávání digitalizovaných textů 

tuzemským i zahraničním databázím v MeDitorial se po stížnostech redaktorů začíná 

zlepšovat. Připravuje se úprava stávající smlouvy a přehled prováděných prací.   

 

5.6 Úpravy Lékařského domu ve 3. a 4. čtvrtletí 

Ve 3. patře bylo zřízeno nahrávací studio ČLS JEP, on-line přenosy technicky 

zajišťuje firma Target MD (předpokládané náklady rekonstrukce 116.000,- Kč). 

Odborné společnosti mohou využívat prostory zdarma, využití techniky a personálu je 

nutné domlouvat s paní Hřibovou z HTS a s firmou Target MD. 

Rekonstrukce probíhá také ve 3. patře, kde bude provozováno zdravotnické zařízení 

(ordinace nutriční terapie) s čekárnou (předpokládané náklady vzduchotechnika 

378.000, ostatní 480.000,- Kč).  

Dochází dále k celkové rekonstrukci chodeb a WC ve 3. a 5. patře (předpokládané 

náklady 623.000,- Kč). 

 

Městská část Prahy 2 začne s rekonstrukcí podloubí před vstupem do Lékařského 

domu až v roce 2022 (dlažba a osvětlení – hradí se z rozpočtu Hl. m. Praha), je 

rozpracován také návrh na zbudování výtahu pro odpad. 

 

 

 

 


