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  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  
České gastroenterologické společnosti  

ČLS JEP 
Dne 26. 11. 2019 v 19:00 hodin 

 
 

 

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

Revizní komise: Julius Špičák, Karel Lukáš 

Hosté:  Martin Horna, Lea Jiráčková 
 
Omluveni: Tomáš Hucl, Jan Bureš 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola  úkolů z posledního zasedání (Urban) 
2. Výsledky voleb do Rady endoskopické sekce ČGS ČLS JEP, složení nového výboru a 

funkcionářů ES ČGS ČLS JEP (Cyrany) 
3. 36. český a slovenský gastroenterologický kongres – organizační záležitosti (Lukáš) 
4. Plenární zasedání ČGS (Urban) 
5. ESGE Days, ESGE Days Cup (Urban) 
6. Jednání o úhradách výkonů (Urban) 
7. Postgraduální dny v rámci WGO/CGS joint meetingu 2020 (Špičák, Urban) 
8. Projekt CGSG (Tachecí) 
9. Sponzoring registru KRK (Urban) 
10. Zástupci ČGS v UEG (Urban, Tachecí) 
11. Vyhlášení výběrového řízení na kongres 2021 (Urban) 
12. Volba předsedy revizní komise (Urban) 
13. Kasafírkova cena - odsouhlasení výplaty výborem ČGS (Rejchrt) 
14. Schválení členských poplatků na rok 2020 (Urban) 
15. Dodatečné schválení podpory zahraniční cesty - UEGW - dr. Mačinga (Urban) 
16. Schválení nových členů (Pfeiferová) 
17. Setkání členů ČGS (plenární schůze) – organizace, společná prezentace, úkoly členům 

výboru (Urban, Vítek, Pfeiferová, Horna) 
18. Diskuze 
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Průběh jednání: 
 

1. Zahájení, seznámení s programem a kontrola 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 a stavu jejich plnění 

 
2. Výsledky voleb do rady Endoskopické sekce ČGS ČLS JEP (Cyrany) 

 Informace o výsledku voleb do ES ČGS ČLS JEP  
 Došlo k přerušení voleb z důvodu nezařazení člena ES do volebního seznamu  
 Oficiální stížnost na průběh voleb nebyla zaznamenána 
 Cyrany svolal schůzi ES ČGS ČLS JEP a na jejím zahájení došlo k volbě předsedy (Rejchrt) a 

vědeckého sekretáře (Falt)  
 Výzva výboru ČGS k jednání s vedením ČLS JEP o přijetí opatření k zajištění bezchybné evidence 

členů ČGS a jejich sekcí 
 

3. 36. český a slovenský gastroenterologický kongres (Lukáš) 
 1200 účastníků, 53 firem 
 26 sekcí, snídaně s experty, posterová sekce (13 posterů), novinkou miniprezentace 
 Finančně je kongres zajištěn, do 15. prosince bude k dispozici vyúčtování kongresu od f. MH- 

consulting 
 Apel na důsledné dodržování časů přednášejících, časomíra 
 Plánované slavnostní zasedání – zahájí prof. Lukáš, doc. Urban, doc. Huorka, záštita – prof. 

Svačina, prof. Zima 
 Mařatkova přednáška prof. Bureš 
 Na závěr „highlights kongresu“ 
 Informace o Hands on training 
 Společenský večer – čtvrtek od 20 hodin – večeře – tichá zóna, v sálu Zenit+Nadir (Beatles revival) 
 Informace o kongresové aplikaci  

 
4. Plenární zasedání (Urban) 

 Registrace pomocí QR kódů 
 Proškolení ohledně hlasovacího zařízení na plenárním zasedání (Horna) 
 Zpráva o činnosti výboru  
 Schválení nových pracovních skupin 
 Oznámení o výsledku voleb do Endoskopické sekce (Cyrany) 
 

5. ESGE Days a ESGE Cup (Urban) 
 Podpora účasti mladých gastroenterologů:  

- nejlepší práce mladého gastroenterologa do 35 let na 36. ČS kongresu – odměna 
finanční podpora účasti na ESGE Days 2020 

- ESGE Cup – 4 mladí gastroenterologové – ČGS finančně podpoří účast (přihlášena 
dr. Vacková), osloveni členové Sekce mladých gastroenterologů 

HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS schvaluje podporu účasti mladých gastroenterologů na ESGE Days (autor 
nejlepšího abstraktu přijatého na 36. český a slovenský gastroenterologický kongres ve věku do 35 let a 
4 účastníci ESGE Cup z Sekce mladých gastroenterologů).  
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
  

6. Jednání o úhradách výkonů (Urban) 
 Pokračují – jedná se o dvou alternativách, informováni členové výboru 
 Doc. Keil svým jednáním (bez vědomí výboru ČGS) poškodil vyjednávací strategii výboru 
 Budou probíhat další jednání, ČGS nebyla na MZ přizvána, po písemné žádosti o vysvětlení došla 

z MZ omluva s pozváním na jednání 5.12. 2019 
 Zlepšení v úhradách endoskopie s vysokou pravděpodobností nastanou 
 Probíhají upgrady kódů, na tvorbě kódů bude participovat ES 
 Plán na rok 2020  

– transformační strategie organizace GE péče v ČR  
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- Mezioborový gastroenterologický generel 
- Centra komplexní gastroenterologické péče 
- Endoskopická centra („vyhlášková centra“) 
- Zpracován program Koloskopie + (kopíruje fungující motivační programy VZP), pokud je 

vykazován konkrétní parametr kvality, vyšší platba 
 

 
7. ČGS/WGO joint meeting, Prague 2020 (Špičák, Urban) 

 Dva odborné programy – mezinárodní (Špičák) druhý program – český – bude kopírovat 
postgraduální dny – „Karlovy Vary v Praze“ (Urban) – bude vytvořen programový výbor 

 Termín kongresu: 3. 12. 2020 - 5. 12. 2020, místo: O2 Universum 
 Propagace kongresu 
 Předpokládaná účast 2000 účastníků, zapojení členů výboru a expertů z okolních zemí  
 Zajištění předních odborníků – nákladné – vyzvaní řečníci  
 Další jednání o roganizaci a programu v Paříži, zajistí Špičák 
 Řeší se zajištění financování kongresu, program bude inspirován ESGE days (významný podíl 

volných sdělení, zpřístupnění pro mladé účastníky do 35 let) 
 Bloky volných sdělení, úvodní a závěrečná přednáška senior expertů  
 Obvyklá témata, předpokládaná účast ½ zahraničních přednášejících, ½ přednášejících ze zemí V4 

(Polsko, Maďarsko, Slovensko, ČR) 
 Urban: informace o českém programu 
 The Joint Scientific Program Committee (Brůha, Hucl, Tachecí) 
 The Czech Society of Gastroenterology (CSG) Steering Committee (Špičák, Urban, Lukáš) 
 Kopčáková: propagace akce na kongresech, návrhy poplatků, prezentace sponzoringu, prezentace 

prostor O2 Universum 
 

8. Czech Gastroenterology Study Group (Tachecí) 
 Dotazníková akce: zájem o spolupráci mezi centry i mezi regionálními gastroenterology 
 Příprava webového zázemí – na začátku roku 
 Příprava pilotního projektu – začátek roku 
 Špičák: důležité vybrat 5 – 7 projektů, inspirace v Maďarsku 
 Tachecí: maximální snaha o zapojení mladých gastroenterologů  
 Urban: Sekce mladých gastroenterologů má nyní 100 členů – první výzkumné projekty a výsledky 

 
9. Registr kolorektálního karcinomu (Urban) 

 Dr. Kučera z IBA – roční náklady 100 00 Kč 
 Návrh platit roční  paušál za všechny registry, je to problém, jedná se o různé právní subjekty. 
 HLASOVÁNÍ: Za rok 2019 bude zaplacen dar na registr KRK ve výši 100 000,- Kč 
 PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 Špičák – konstatuje nefunkčnost MZ ČR v této oblasti 
 Bortlík – návrh jednat dohromady za všechny registry, domluvit strategii za ČGS 
 Cyrany – velká část nákladů u IBA je spotřebována administrativou  
 Keil – navrhuje zjistit, zda na MZ ČR nejsou finance na tuto činnost 
 

10. Volba členů do UEG (Urban) 
 Informace o žádosti orgánů UEG o nominaci zástupce ČGS do NSF a kandidáta do Meeting of 

members 
 Návrh kandidátů za ČGS  

- doc. Tachecí jako reprezentant ČGS do UEG National Societies Forum (NSF) pro období 
2020-2023 – našim předchozím reprezentantem byl M. Lukáš 

- prim.Falt jako kandidát do Shromáždění členů (Meeting of members) UEG pro období 2020 
– 2023 

 Informace o zájmu dr. Krále (IKEM) o práci ve strukturách UEG  
 Výbor konsenzuálně podporuje tyto dva kandidáty ČGS: Tachecí, Falt 

 
11. Vyhlášení výběrového řízení na 7. národní gastroenterologický kongres ČGS 2021 (Urban) 

 Vyhlášení výběrového řízení na 7. národní gastroenterologický kongres ČGS 2021 
 Přihlášky zaslat na sekretariát ČGS do 20. ledna 2020 
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12. Potřeba zvolit předsedu revizní komise (O. Urban) 

 Pověřen Špičák 
 

13. Kasafírkova cena (Rejchrt) 
 Výherce dr. B. Bunganič 
 HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS schvaluje výplatu 50 000,- Kč, jako odměnu vítězi Kasafírkovy ceny 

za rok 2019.  
 PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 
14. Členské poplatky ČGS na rok 2020  (Urban) - schváleny ve stávající výši 

 
15. Dodatečné schválení žádosti dr. P. Mačingy o podporu aktivní účasti na UEGW 2019 – 

schváleno 
 

16. Přijímání nových členů (Pfeiferová, Urban) 
 Přijímaní nových členů – prezentovaní adepti přijati jednomyslně  

ČGS:    3 noví členové 
ES ČGS: 2 noví členové 
SMG ČGS:   2 noví členové 
Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS: 2 noví členové 

 
17. Setkání členů ČGS (plenární schůze) – organizace, společná prezentace, úkoly členům výboru 

(Urban, Vítek, Pfeiferová, Horna) 
 

18. Diskuze 
 Návrh připravit rozpočet ČGS – vyrovnané hospodaření 
 M. Lukáš – zúčastnil se RUŽGADU, zástupci SGS: M. Huorka + T.Hlavatý – nabídka spolupráce 

– setkání ČS výborů GS 3. 6. 2020 – v podvečer 42. slovensko - českých endoskopických dní 
 HLASOVÁNÍ: Návrh odměny pro volební komisi ES ČGS – předsedovi 20 000,- Kč a členové 

volební komise 10 000,- Kč 
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 

 HLASOVÁNÍ: Výbor ČGS schvaluje udělení odměny Martině Pfeiferové ve výši 10 000 Kč.  
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
 

Termín následujícího jednání výboru ČGS ČLS JEP:  
29.1.2019 hodin, 14:00 Praha, Guarant International  
 
 
 
 
Zapsal: Ilja Tachecí   
 
 
 
   
Ověřil: Ondřej Urban 
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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 
29.1.2020 

08/2019 Příprava aplikace pro 
gastroenterologické 
pacienty 

P. Vítek 3.4.2019 
29.1.2020 

10/2019 Semináře pro praktické 
lékaře – návrh 
spolupráce 

J. Koželuhová 3.4.2019 
průběžně 

11/2019 Návrhy guidelines pro 
pacienty 

J. Koželuhová 3.4.2019 
průběžně 

16/2019 Podpora registru 
CREdIT 

M. Bortlík 30. 4. 2019 
průběžně 
 

22/2019 Příprava struktury 
CGSG, příprava  
pilotního projektu 
CGSG ve spol. s prof. 
Burešem 

I.Tachecí 29.1.2020 

24/2019 Příprava a spolupráce 
na organizaci 
ČGS/WGO joint 
meeting, Prague 2020 

J.Špičák, O.Urban, 
M.Lukáš, R.Brůha, 
T.Hucl, I.Tachecí  

3.12.2020 

25/2019 Výběr abstraktu ke 
sponzoringu účasti na 
ESGE days 

P.Falt, I.Tachecí, 
J.Cyrany,  

28.11.2019 

27/2019 Tvorba  katalogu méně 
obvyklých metod, 
seznamu magistraliter 

L.Hrdlička průběžně 

28/2019 Příprava plánu 
financování registru 
FAP 

J.Cyrany průběžně 

29/2019 Volba předsedy revizní 
komise 

J.Špičák 29.1.2020 

  
 

 


