
Stránka | 1  
 

  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP 
Dne 26. 6. 2019 v 10:00 hodin 

 
 

 

Přítomni (bez titulů): Martin Bortlík, Jiří Cyrany, Luděk Hrdlička, Tomáš Hucl, Radan Keil, Jana 
Koželuhová, Milan Lukáš, Vladimír Nosek, Ilja Tachecí, Ondřej Urban, Petr Vítek 

Revizní komise:  

Omluveni: Jan Bureš, Julius Špičák, Karel Lukáš, Stanislav Rejchrt, Přemysl Falt     

Hosté:  Pavel Kohout, Martin  Horna, Lea Jiráčková 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze (Urban) 
 
2. Český a Slovenský gastroenterologický kongres 2019 – program, hosté, rozpočet (Lukáš)  
 
3.  Výjezdní zasedání Plzeň 2019 – program, hosté, rozpočet (Koželuhová) 
 
4.  Informace z jednání o úhradách (Urban, Hrdlička)  
 
5. Endoskopická centra (Urban)  
 
6. Czech Gastroenterology Study Group  (Urban)  
  
7. Pracovní skupina ČGS pro celiakii (host. Kohout)  
 
8. Pracovní skupina pro IBD (Bortlík) 
 
9. Webové stránky (Vítek) 
 
10. Pacientské organizace (Koželuhová) 
 
11. SÚKL (Cyrany)  
 
12. Zpráva pokladníka (Nosek)  
 
13. Časopis (Lukáš)  
 
14. Sekce ambulantních gastroenterologů (Hrdlička) 
 
15. Diskuze, různé (Urban) 
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Průběh jednání: 
 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola zápisu a úkolů z posledního zasedání (Urban)  
 přivítání a seznámení s programem schůze 
 usnášeníschopnost: zasedání přítomna více než polovina členů výboru - zasedání je 

usnášeníschopné dle platného jednacího řádu ČLS JEP  
 kontrola úkolů  
 poděkování p. ředitelce Kamarádové za práci pro ČGS 
 představení p. asistentky Jiráčkové, Guarant 
 ESGE days 2019 byly úspěšné, poděkování doc. Huclovi, prof. Rejchrtovi 

návrh: Udělení odměny za úspěšnou organizaci: 50 000,- Kč  
hlasování: PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, PRO: 10 

 návrh: Udělení odměny 30 000,- Kč prof. Špičákovi za úspěšnou organizaci 15. vzdělávacích a 
diskuzních gastroenterologických dnů v Karlových Varech, 2018 
hlasování: PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, PRO: 10 
 

2. ČS gastroenterologický kongres 2019 (Lukáš, Horna) 
 Horna: 18.6.2019 otevřena registrace, informace o financování kongresu, představení kapacit 

kongresových sálů, ploch pro vystavovatele 
 Urban: potřeba řešit otázku firemních sympozií, jejich postavení v rámci programu, preference 

odborného programu a zřetelné oddělení od firemních sympozií, otázka k další diskuzi s partnery 
v rámci výjezdního zasedání 

 Horna: prezentace řešení mobilní aplikace nebo informací o kongresu cestou webového přístupu 
(bez stahovatelné aplikace),  Vítek: otázka nutnosti přihlašování, výběr řešení bude proveden do 
konce září 2019 (Vítek, Lukáš) 

 Lukáš: představení struktury programu, vyzvaných řečníků, zahájení kongresu 27.11., představení 
čestných hostů, Mařatkova přednáška (prof. Bureš), představení zahraničních hostů, představení 
sekcí pracovních skupin ČGS a Slovenské gastroenterologické společnosti 

 plenární zasedání ČGS plánováno 28.11.2019 od 10:30 do 12:00 
 délka volných sdělení 10+3 minuty 
 společenský program 28.11.2019  
 posterová sekce – papírová verze + pdf  verze na webu + v aplikaci  
 hands on training (Hucl) 
 deadline k přijímání abstrakt – 30. 9. 2019 
 

3. Pracovní skupina ČGS pro celiakii (Kohout)  
 Kohout: prezentace motivace založení pracovní skupiny a cílů  
 žádost o zřízení pracovní skupiny odeslána 
 návrh: Výbor schvaluje zřízení Pracovní skupiny ČGS pro celiakii  

hlasování: PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, PRO: 11 
 

4. Výjezdní zasedání ČGS (Koželuhová) 
 2. – 3. 10. 2019  
 prezentace programu  
 setkání se zástupci Plzeňského a KV kraje, tisková konference, diskuze s partnery 
 seminář pro regionální gastroenterology 
 3.10.2019 schůze výboru 
 diskuze k rozpočtu  
 

5. Vyjednávání o úhradách endoskopických výkonů (Hrdlička, Urban) 
 Urban: informace o průběhu a výsledku jednání o zvýšení úhrad endoskopických výkonů na MZ, 

motivací bylo zohlednit nárůst ceny techniky (zahrnující HD technologie) a zvyšování kvality 
vyšetření , plánováno 5 leté přechodné období 

 projekt byl průběžně a opakovaně komunikován na výboru, zveřejněn v newsletteru 
 jednání skončila neúspěšně 
 na MZ odeslán dopis podepsaný prezidentem tzv. Gastroenterologické asociace ČR doc. 

Keilem (bez vědomí výboru ČGS), který návrhy výboru ČGS napadl a rozporoval. Dopis 
prezentován přítomným členům výboru.  
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 Doc. Keil se účastnil jednání na MZ jako reprezentant skupiny ambulantních gastroenterologů, 
argumentačně vystupoval proti členům výboru ČGS (Urban, Hrdlička). Prezentovány veřejně 
přístupné materiály a oficiální zápisy z jednání na MZ.  

 plátci vnímají rozpory uvnitř společnosti a používají je jako argument pro zamítnutí návrhů. 
 diskuze přesunuta na závěr zasedání výboru.  
 jednání budou pokračovat.  

 
6. Endoskopická centra (Urban) 

 probíhá jednání s VZP o zřízení tzv. endoskopických center  
 cílem zvýšení kvality a možnost čerpání financí na nákladné („centrové“) výkony 
 ČGS vypracuje ve spolupráci s Endoskopickou sekcí ČGS návrhy definice endoskopického centra 

(spektrum výkonů, vybavení, regionální dostupnost). V druhém kroku by bylo možné definovat 
síť endoskopických center 

 prof. Rejchrt vytvoří pracovní skupinu a koncept návrhů, bude snaha o dosažení širšího konsenzu 
 

7. Czech Gastroenterology Study Group (Urban) 
 návrh vytvoření platformy meziinstitucionálního výzkumu v České republice 
 otevřená platforma existující mimo výbor ČGS vytvoří jasná, transparentní pravidla a organizační 

zázemí pro multicentrické projekty  
 nutná volba koordinátora, který vytvoří tým, zahájí a popularizuje projekt, ověří možnosti a zájem 

o spolupráci, definuje pilotní témata  
 prof. Bureš navržen jako úvodní koordinátor projektu, projekt by mohl přechodně využívat 

struktury spolku pro Mařatkovu gastroenterologii, vědecký sekretář zajistí spojení platformy s 
výborem  

 diskuze. Lukáš: projekt i návrhy podporuje, otázka financování a zařazení v rámci Mařatkovy 
gastroenterologie nebo vytvoření nadačního fondu, Hucl: projekt i návrhy podporuje, otázka 
zařazení v rámci Mařatkovy gastroenterologie,  Keil: zařazení více lidí, otázka organizace vedení 
skupiny, oslovit několik uchazečů, dle koncepce následně vybrat, Urban: v tuto chvíli se jedná o 
návrh a ověření životaschopnosti projektu, další osobnosti budou do projektu zařazeni, 
alternativní návrhy jsou vítány, žádost o podporu projektu, Nosek: souhlasí i s organizací v rámci 
Mařatkovy gastroenterologie, Vítek: souhlasí s návrhem, Cyrany: souhlasí s návrhem. Bortlík: 
souhlasí s návrhem, výhledově vedení platformy se střídáním osobností, Tachecí: souhlas 
s návrhem   

 prof. Bureš bude vyzván k zahájení přípravy platformy 
 

8. PS IBD (Bortlík) 
 informace o výjezdním zasedání PS IBD v Mikulově (12. - 13.6.2019) 
 odeslán příspěvek do pokladny ČGS: 17 000,- Kč  
 v registru  CREdIT aktivně spolupracují všechna centra mimo dvou  
 návrhy k přípravě guidelines, která budou závazná pro plátce 
 registr CREdIT - IBA uzavírá nové smlouvy s jednotlivými centry (požadavky GDPR) 
 Urban: V rámci jednání s VZP vyjádřen zájem spolupracovat na využití výstupů registru CREdIT. 

Žádáno stanovisko k využití biosimilars a k postavení preparátu Entyvio, Xejlanz a Alofisel 
 Bortlík, Lukáš: oficiální vyjádření byla odeslána v listopadu 2018, budou znovu dodána.  

 Urban: Práce na klinických doporučených postupech pod patronací MZ, zařazení problematiky 
IBD 

 podíl pracovní skupiny na programu kongresu 
 

9. Webové stránky, mobilní aplikace (Vítek) 
 informace o aktualizacích webových stránek.   
 Urban, Vítek: Navrhované změny na stránkách musí být realizovány následující pracovní den, 

jednou týdně se bude vyřazovat neaktuální obsah 
 videoknihovna, prof. Zavoral žádá o platby obsahu přímo ČGS, pokud nebude záznam kongresu 

hrazen v rámci rozpočtu akce, bude platba projednávána ad hoc na výboru  
 Vítek: připomínky k rychlosti výroby newsletteru, dodané podklady musí být zpracovány do 1 

pracovního dne.  
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10. Spolupráce s pacientskými organizacemi (Koželuhová) 

 Světový den IBD – 25. 5. 2019, aktivity pacientských organizací hodnoceny pozitivně  
 stánek v rámci festivalu United Island (1. 6. 2019) – zástupci pacientských organizací 

 
11. SÚKL a registr FAP (Cyrany) 

 jednání s prof. Švihovcem – Erythromycin 
 MZ dosud o financování registru FAP nerozhodlo 

 
12. Zpráva pokladníka (Nosek) 

 uzavřeno účetnictví roku 2018, za první kvartál roku 2019 se údaje zpracovávají  
 Urban: Odměna M.Pfeiferové za organizaci ESGE days 2019: 10 000 Kč,-  
 

13. Časopis Gastroenterologie a hepatologie (Lukáš) 
 4. číslo v přípravě, laudatio prof. Fričovi  

 
14. Zpráva o činnosti Sekce ambulantních gastroenterologů (Hrdlička) 

 práce na katalogu dostupnosti vyšetření v rámci regionů 
 podíl sekce na programu kongresu  
 

15. Sekce mladých gastroenterologů (Urban) 
 podíl sekce na programu kongresu 
 multicentrické projekty SMG – retrospektivní sledování endoskopických balonových dilatací u 

Crohnovy nemoci po ileocekální resekci, do konce 9/2019 zpracovaní dat, v souboru 250 
pacientů 

 zvážení doporučení kandidátů pro UEG Rising Stars  
 

16. ČGS / WGO joint meeting, Praha 2020 (Urban) 
 návrh mezinárodního programu byl vytvořen 
 otázka časového oddělení lokálního a WGO kongresu, probíhá jednání s prof. Špičákem 

 
17. Přijímání nových členů (Urban) 

 přijímaní nových členů  – prezentovaní adepti přijati jednomyslně  
ČGS:  3 noví členové 
ES ČGS:  2 noví členové 
SMG ČGS:  1 nový člen 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS:  0 nových členů 

 
18. Diskuze a různé 

 Urban: Informace o partnerech ČGS, 13 firem.  
 Hucl, Lukáš odchází (zasedání přítomna více než polovina členů výboru - zasedání je 

usnášeníschopné dle platného jednacího řádu ČLS JEP)  
 pokračuje diskuze k jednání o úhradách endoskopických výkonů: 
 Keil: zpochybňuje autenticitu zápisu z jednání na MZ, deklaruje podporu návrhu ČGS při 

zachování přechodného období 
 Urban: žádá vysvětlení aktivit doc. Keila při jednání (doložené oficiálním zápisem z jednání) a 

dopisu odeslaného na MZ, které jsou v rozporu s deklarovanou podporou, doc. Keil je součástí 
výboru a měl by projednávat klíčové věci v rámci výboru  

 Keil: znovu zpochybňuje svoji roli při neúspěchu jednání na MZ, potvrzuje však autenticitu 
dopisu, odmítající návrh ČGS, který bez vědomí výboru ČGS odeslal na MZ 

 Urban: ČGA ČR svým jednáním poškozuje zájmy členů ČGS, otázka jakou část 
gastroenterologické obce v ČR reálně zastupuje 

 Urban: Návrh usnesení: Výbor ČGS konstatuje, že doc. Keil závažně zneužil informací 
z jednání výboru a jeho následné nekompetentní aktivity poškodily jednání ČGS, týkající se 
navýšení úhrad endoskopických výkonů  

 Keil odchází (zasedání přítomna více než polovina členů výboru - zasedání je usnášeníschopné dle 
platného jednacího řádu ČLS JEP) 

 Hlasování k návrhu: PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, PRO: 8 
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Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
3. 10. 2019, 10 hodin, Plzeň  
 
 
 
Zapsal: Ilja Tachecí     
 
 
Ověřil: Ondřej Urban 

 
Evidence úkolů: 
 

Číslo: Úkol: Odpovídá: Termín: 
04/2019 Schválení PS 

shromážděním členů 
M. Pfeiferová 28.11.2019 

07/2019 Videa o videoknihovně 
a aplikaci ČGS přidat na 
youtube a rozšíření mezi 
členy 

P. Vítek 3.4.2019 
26.6.2019 
3.10.2019 

08/2019 Příprava aplikace pro 
gastroenterologické 
pacienty 

P. Vítek 3.4.2019 
26.6.2019 
3.10.2019 

10/2019 Semináře pro praktické 
lékaře – návrh 
spolupráce 

J. Koželuhová 3.4.2019 
26.6.2019 
3.10.2019 

11/2019 Návrhy guidelines pro 
pacienty 

J. Koželuhová 3.4.2019 
26.6.2019 
3.10.2019 

14/2019 Příprava voleb ES ČGS J.Cyrany, M. Bortlík, J. 
Chalupa 

26.6.2019 
3.10.2019 

16/2019 Podpora registru 
CREdIT, informační 
dopis na centra BL 

M. Bortlík 30. 4. 2019 
3.10.2019 
 

20/2019 Organizace výjezdního 
zasedání ČGS 

J. Koželuhová, M. 
Pfeiferová 

26.6.2019 
3.10.2019 

21/2019 Mobilní aplikace 
kongres  

P.Vítek, M.Lukáš 1.10.2019 

22/2019 Informace o přípravě 
ČGSG ve spol. s prof. 
Burešem 

I.Tachecí 3.10.2019 

23/2019 Stanovisko k využití 
biosimilars a k 
postavení preparátu 
Entyvio, Xejlanz a 
Alofisel pro VZP 

M. Bortlík, M.Lukáš 3.10.2019 

 
 

 


