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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  

České gastroenterologické společnosti  
ČLS JEP 

 

 
 

 
Místo zasedání: GUARANT International, Na Pankráci 17, Praha 4  

Datum: 2. 9. 2014 
 

Přítomní členové výboru a revizní komise (bez titulů): Julius Špičák, 
Radan Keil, Karel Lukáš, Milan Lukáš, Zdena Zádorová, Jiří Černoch, 

Václav Mandys, Aleš Hep, Ivana Líbalová, Stanislav Rejchrt 
 

 
Nepřítomni: Josef Doseděl, Miroslav Ryska, Ondřej Urban, Petr Dítě, 

Miroslav Zavoral 
 

1. Volby 

 
Volby jsou připraveny. Volební lístky jsou již v tiskárně. Budou zcela 

identické jako při předcházejících volbách. Volit se bude jednokolově, 
rozesílat se bude kompletní seznam členů.   

  
2. Nadcházející akce 

** J. Špičák: ESGE – akce má potenciál 600 účastníků. Příprava je velmi 
komplikovaná.   

 
** K. Lukáš: Pražský podzimní Gastro den - program je dostupný na 

stránkách společnosti.   
 

** J. Špičák: Diskuzní a vzdělávací Gastroenterologické  dny -  opakující 
se standardní akce. Je zaregistrováno na 300 účastníků a dostatek 

vystavovatelů. Je velký zájem o komerční symposia. Program je do 

značné míry hotový. Chybí program bloku endoskopické sekce a  
gastronkologický.  

K. Lukáš: Kdy bude vyvěšen program? J. Špičák: přepošle program 
členům výboru.  M. Lukáš: Budou se programu účastnit zahraniční řečníci? 

J. Špičák: Pozván byl Matthias Lohr, což vyplývá z nadcházející 
mezinárodní akce.   

 
** K. Lukáš: Kongres ČGS 2015 – přípravy se rozbíhají, bylo zažádáno o 

záštitu rektora.  
 

3. Screening CRC 
J. Špičák – zhodnotil, že se proces vyvíjí pozitivně. Referoval o setkání se 

zástupci ambulantních  specialistů a ZP, kterého se zúčastnil s Dr. 
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Suchánkem. Zástupci ZP byli ochotni požadavek ČGS podpořit, ambulantní 
specialisté nikoliv. Referoval dále o jednání prof. Zavorala na MZ, v jehož 

důsledku vydal  náměstek MZ pokyn k proplácení kódů spojených 
s koloskopií v návaznosti na screening bez regulací.  R. Keil: Příslib se 

každoročně opakuje, chybí záruky. J. Špičák: Posun je v oficiálním dopisu, 
který nabízím k nahlédnutí. Z. Zádorová: Je v té komisi ambulantních 

specialistů zástupce gastroenterologů? J. Špičák: Není. R. Keil: Stejný 

problém před lety s celiakií. Na screening chybí prostředky. S. Rejchrt: 
Doc. Dušek je šéfem UZISu a je třeba využít tohoto kontaktu. J. Špičák - 

respektuje výhrady, ale přesto se domnívá, že je to pokrok. I. Líbalová: 
Upozornila na aktuální stránky Ministerstva zdravotnictví –  stav se vrátil 

do roku 2012, chybí screeningová polypektomie a biopsie. Z. Zádorová: 
Otázka je, zda je kolorektální karcinom dostatečně medializován.  J. 

Špičák: Je třeba zvážit míru tvrdosti, se kterou se k jednáním přistupuje. 
A. Hep: Mylná představa, že je možné jednou za dva roky do něčeho 

vstoupit a něco změnit. Změny jsou podmíněny mnohahodinovými 
zasedáními s dlouhou přípravou, tak jak říká I. Líbalová.  

R. Keil: Navrhuje, aby se schválila odměna pro A. Hepa a I. Líbalovou, po  
50 000 Kč.  Schváleno jednohlasně.   

 
4. Sponzoring ČGS 

 

J. Špičák – Danone: Sponzoring od Danone byl převeden na pořádání 
kongresu ESGE live. Obecně se jedná o citlivou záležitost. Přichází výrobci 

potravin a doplňků s žádostí o reklamní spojení s ČGS. Není jasné, kolik 
požadovat. Konkrétní znění reklamy se obtížně formuluje, protože zákon 

je velmi komplikovaný. Je si vědom, že mohl již informovat, ale jednání 
probíhalo rychle, názory se budou nevyhnutelně různit a tak to vzal na 

sebe. Nedovolil by spojení s firmou, pokud by výrobek mohl být 
potenciálně škodlivý.  K. Lukáš: Jsou to peníze pro společnost? J. Špičák: 

Příspěvek od Danone směřuje na podporu ESGE. K. Lukáš:   Tammex 
Family? J. Špičák: Příspěvek byl směrován na účet společnosti. J. Špičák 

zpracuje na příští schůzi podrobnou informaci. K. Lukáš: Můžeme ale 
mluvit tímto způsobem za společnost, za těch 800 lidí? R. Keil: Pokud je to 

pro společnost, je to ok, ale mělo by se o tom dopředu mluvit. Mělo by se 
to odsouhlasit na výboru předem. Akci ovšem považuje v zásadě za 

úspěch. Z. Zádorová: Na jak dlouho dobu je tato podpora? J. Špičák: Na 

rok, předpokládá se pokračování. I. Líbalová: Účet ČGS se tenčí a 
sponzoring je vítán.  

 
5. Časopis 

M. Lukáš: Doc. Martínek je koordinátorem 4. čísla, které právě vyšlo. J. 
Špičák – musíme posílit mezinárodní výbor.  

I. Líbalová: Do smlouvy Ambit media a ČGS je třeba dodat novou redakční 
radu. Ekonomická část: Ekonomické oddělení ČLS JEP tvrdí, že nepřišly 

žádné peníze. M. Lukáš: Každý rok má jít na konto společnosti  30% 
z příjmů, minimálně však 50 000 Kč ročně. M. Lukáš předložil výsledky 

hospodaření od roku 2010 a částky, které by měly být zaslány na účet 
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ČGS ČLS JEP.  R. Keil: Je třeba dodat výpis z bankovního účtu.  M. Lukáš - 
zkontaktuje I. Líbalovou s ředitelem Slavíkem.  

 
6. Další  

 
K. Lukáš: Měl by se oslovit další člen po rezignaci J. Laty. J. Špičák: 

Vzhledem k tomu, že  nás čekají maximálně dvě schůze, nedává kooptace 

do výboru reálný smysl. R.Keil: na dalším místě volebních výsledků je 
privátní gastroenterolog, který o účast ve výboru za daných podmínek 

nebude mít valný zájem.  
 

 
Výbor schválil přijetí nových členů: 

Vladimír Vaculín, Světlana Wittnerová, Veronika Baluchová, Lukáš Vážný, 
Pavel Hrabák, Martina Bojková, Bedřich Staňka 

 
Příští jednání výboru ČGS se bude konat: 

11. 11. 2014 v 10.00 v GUARANT International   
 

 
Zápis doplnil a zkontroloval:  

Julius Špičák  
 

 

 
 

 

 

 

 


