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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  

České gastroenterologické společnosti  
ČLS JEP 

 
 

 
 

Místo zasedání: Guarant, Na Pankráci 17, Praha 4  
Datum: 11. 11. 2014 

 
Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák, Radan 

Keil, Aleš Hep, Milan Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří Černoch, Václav Mandys, Karel 

Lukáš, Ivana Líbalová,  
Omluveni: Miroslav Ryska, Miroslav Zavoral, Josef Doseděl, Petr Dítě, Ondřej Ur-

ban, Stanislav Rejchrt 
 

 
1. Volby. J. Špičák, R. Keil a jistě mnozí další 

 
R. Keil: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně technicky 

zajistila rozeslání volebních lístků.  
J. Špičák: dostal několik zpráv, že členové neobdrželi lístky – bohužel s tím se nedá 

mnoho dělat, nic dělat – nedá se dokázat, kdo lístky obdržel a kdo nikoliv, v zásadě 
bylo vyhověno, nejednalo se o relevantní počty.  

 
2. Nadcházející akce: Diskusní a vzdělávací dny. I. Vojteková, J. Špičák 

 

J. Špičák: Ve čtvrtek budou vedle postgraduálu dva paralelní bloky volných sdělení, 
aby se vyhovělo co nejvíce přáním submitujících. Sobota jako alternativa by byla 

ještě méně vhodná. 66 abstrakt.  
 

I. Vojteková: Během dnešního výboru se upřesní předsedající a pověsí se na web. 
Během zítřejšího dne se obešlou zvaní řečníci. Řečníci obdrží technické instrukce ke 

svým prezentacím, řečníci, kteří mají přednášku ve čtvrtek, obdrží technické in-
strukce pro vytvoření prezentace s využitím hlasovacího zařízení. Jak již bylo schvá-

leno na předchozích výborech, letos budou zpřísněny podmínky pro dodržování času 
přednášek, budou o tom informováni i předsedající sekcí.  

 
Finální program půjde do tisku 20/11.  

 
V. Mandys: je třeba přejmenovat sekci Nespecifické střevní záněty na Idiopatické 

střevní záněty.  

 
I. Vojteková: aktuální stav registrovaných osob je následující: 440 lékařů, 

200 sester, cca 30 členů výboru + zvaní řečníci, 50 vystavovatelů. Finální 
počty přesáhnou 800 účastníků. Registrace bude i jako loni u hotelové recepce.  
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Letošní akci provází velký zájem výrobců, výstava je zaplněná. Je potvrzeno 8 sate-
litních sympozií. Programy se upřesňují. Technické vybavení na satelity a občer-

stvení musí být zajištěno přes oficiálního organizátora – GUARANT International. 
  

V rámci společenského programu ve čtvrtek vystoupí skupina Žlutý pes. Po koncer-
tu bude rezervován hotelový klub Peklo. V pátek se bude v rámci společenského 

programu promítat film, hlasování probíhá na webových stránkách. Zatím vyhrává 
Klub poslední naděje.  

 
Plenární schůze bude stejně jako v předchozích letech probíhat po skončení jednání 

ve čtvrtek ve Velkém sále. GUARANT International bude flexibilně připraven splnit 
jakékoliv technické požadavky.  

 

Proběhne předání několika cen.  
 

J. Špičák: Rád by znovu upozornil na fakt, že částka, která se vyplácí za Kasafírko-
vu cenu, je neadekvátní. Doporučuje 10 000 Kč na jeden impaktový bor s limitem 

při IF přesahující 5.  
 

Pro autora nejlepší publikace (do 35 let) a monografii v oboru gastroenterologie 
publikovanou v roce 2013, budou vyplaceny odměny 40 000 Kč za knihu; publikace 

bude určena podle IF a odměna bude násobkem 10 000 Kč s limitem 100 000 Kč.  
 

3. Reklamy – platby společnosti: I. Vojteková, J. Špičák 
 

J. Špičák: doložil platby společnosti. I. Líbalová potvrdila. 
 

4. Kongres ČGS 2015. K. Lukáš 

 
Je přislíbeno zaštítění rektorem. Pracuje se na grafice.  

  
5. Ekonomika společnosti: I. Líbalová 

I. Líbalová: předloženy finance za rok 2014.  
Výsledek hospodaření k 1/1/2014 za rok 2013 byl 3 706 580,67 Kč.  

 
Výbor jednohlasně odhlasoval zaplacení nákladů na publikaci: Novinky v digestivní 

endoskopii, předpokládá se vydavatel Grada.  
 

6. Časopis a jeho ekonomika: M. Lukáš 
 

Letos vyšlo pět čísel, připravuje se šesté číslo. M. Lukáš předložil zisky časopisů 
včetně reprintů – 175 383 Kč. ČGS náleží 30 %, tj. 52 615 Kč.  

I. Líbalová: Je třeba sjednotit předání těchto informací, aby bylo vždy zpětně do-

hledatelné, že platby se provádějí.  
R. Keil: Pořád je ale nedořešený rok 2010, prosí o objasnění.  

I. Líbalová: V časopise v sekci rising stars se vyjadřuje ke kultivaci Dr. Hrdlička. 
Časopisu toto nepřísluší, jedná se o útok na práci výboru, ve kterém je M. Lukáš 

členem.  
M. Lukáš: Jedná se o diskusní fórum.  
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J. Špičák: Jedná se o implicitní kritiku. Řada problémů je vysoce diskutabilních a 
vyplývají z neinformovanosti. Nastolují se pseudoproblémy.   

Z. Zádorová: Je to skrytá kampaň. Většina lidí, kteří se takto vyjadřují v časopise, 
je v kandidatuře voleb M. Lukáše. Odpovědí ke deklarace kandidátky. 

A. Hep: Odpovědný vedoucí redaktor by měl diskusní fórum ovlivňovat.  
M. Lukáš: Je to diskuzní fórum. Je tam svobodná diskuze. Přivítal by zaslání kritiky 

přímo do časopisu. Všichni mohou reagovat.  
J. Špičák: Zákony mediálního chování odpověď vylučují.   

M. Lukáš: Informace takto získaná je důležitá.  
J. Špičák: Žádný seriózní časopis se takto nechová. Časopis se bulvarizuje. Vedoucí 

redaktor má časopis filtrovat. Opakovaně navrhoval doplnit členství mezinárodního 
výboru což je pro zařazení do respektovaných registrů klíčové, ale vedoucí redaktor 

na nabídku nereagoval.   

A. Hep: V této diskuzi se nedá zvítězit. Bohužel časopis dehonestuje práci předsta-
vitelů výboru.  

R. Keil: Osloveni byli vybraní lidé, jedná se o jasnou předvolební kampaň. 
J. Špičák: Měli bychom spolu vycházet a nestavět si bariéry.  

R. Keil: Nový výbor by se měl shodnout na tom, jak bude časopis vypadat.  
 

 
7. Endoskopická sekce: O. Urban 

O. Urban nepřítomen – informace poskytnuty prostřednictvím e-mailu 
 

Ondřej Urban: Zpráva o činnosti ES ČGS 
 

1. Pokračují komentované překlady guidelines ESGE – poslední je: 
Pokročilé zobrazování v detekci a diferenciaci kolorektální neoplázie 

(překlad dr. Šmajstrla-Ostrava, komentář dr. Procházka, Jablonec n.Nisou). 

 
2. Zorganizován program videofora do Karlových Varů – celkem 11 sdělení. 

 
3. Udělena letošní Kasafírkova cena, která bude vyhlášena v rámci programu video-

fora. 
Cenu získala MUDr. Ivana-Mikoviny Kajzrlíková za práci: 

Dietery habits of colorectal neoplasia patiens in comparison to their first-degree 
relatives. 

World Journal of Gastroenterology 2014, 20(17): 5025-5030 
 

4. České a Slovenské endoskopické dny se v roce 2015 budou konat v Trnavě 
v termínu 4.–5. 6. 

 
5. Vypracována gastroenterologická kapitola do tzv. kodérského manuálu DRG 

včetně několika oponentních řízení (dr. Hanousek a spol., Ostrava) 

 
6. Schůze výboru ES ČGS se koná 6. 12. 2014 v Karlových Varech 

 
J. Špičák: není jasný bod č. 5.  

R. Keil: Žádá o objasnění na další schůzi, co tento krok znamená.  
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10. Ostatní 
 

J. Špičák: Navrhuje změnu stanov na valné hromadě. Do stanov by se mělo formu-
lovat, že účast výboru musí být kontinuální, tzn. více než 40% nepřítomnost a neú-

čast na dvou následných schůzích bude znamenat automatický odchod bez ohledu 
na důvod.   

 
I. Vojteková: GUARANT International zajistí technické řešení hlasování v Karlových 

Varech 
 

11. Schválení nových členů:  
 

Lenka Kučírková, Petr Kozák, Pavel Klvaňa ml., Pavel Lipták, Veronika Vojteková, 

Mohamed Al-Tashi 
 

Příští jednání výboru ČGS se bude konat: 
 

3. 12. 2014 od 16:00 v hotelu Thermal, Karlovy Vary 
 

Zápis doplnil a zkontroloval:  
Julius Špičák  
 


