
Zápis z  jednání výboru ČGPS ČLS JEP 
dne 15. 5. 2018 v Praze 

 
ÚPMD, Praha, Podolské nábř. 157  

začátek jednání v 15,00hod. 
 
 
Přítomní členové výboru: 
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 
MUDr. Olga Hlaváčková 
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc. 
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 
Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. 
MUDr. Jan Nový 
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. 
MUDr. Alexandra Stará 
MUDr. Jiří Štěpán, CSc. 
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc. 
 
 
Přítomní členové revizní komise:   
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. 
Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.  
 
Omluvení členové výboru:   
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
 
 
Omluvení členové revizní komise:   
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA 
 
 
Vědecký sekretář: 
MUDr. Petr Velebil, CSc. 
 
Hosté:  MUDr. Marcela Lincová 
 
 

1) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny 
Ke dni 11.5.2018 má ČGPS ČLS JEP 1885  členů. Byly projednány a hlasováním schváleny 
přihlášky 19 žadatelů o členství, všichni MUDr., dále budou uváděni bez titulůt: 
Brnušáková Barbora, Čapek Lukáš, Černohorská Pavlína, Homolková Eva, Jandzíková 
Klára, Kabele Pavel, Kálalová Anna, Kaliský Martin, Lednický Štefan, Michejdová Denisa, 
Nerudová Martina, Parmová Kateřina, Přáda Jan, Rusnok Tomáš, Schnurpfeilová Jana, 
Tatarková Adéla, Tutková Svobodová Ivana, Vystavěl Jan, Winklerová Dita. 
Dále přednáší Velebil odvolání ing. Švecové Štěpánky. Na základě novely stanov nelze 
přijmout do společnosti. 
 



2) Technicko-organizační otázky, hospodaření  
Velebil informuje o žádosti ČLS JEP týkající se snížení členského poplatku pro doc. Šuka  
z důvodu udělení čestné medaile ČLS JEP. Stanovy ČGPS to neumožňují, ale Unzeitig 
navrhuje možné řešení – pokud by ČLS JEP anulovala svou částku, kterou si strhává 
z příspěvků naší odborné společnosti, došlo by ke snížení finální částky.  Velebil v tomto 
smyslu odpoví. 
Velebil požádal ČLS JEP o zpracování  přehledů  hospodaření sekcí. 
 

3) Úkoly z minulého jednání, připomínka k zápisu  
Všechny úkoly byly splněny, zbývá jen dořešení poplatků sekcí nově vzniklých (viz Sekce 
pro léčbu endometriózy) nebo těch, které nemají ani částku 15.000,- Kč k dispozici. 
Unzeitig zmiňuje znění stanov - pokud sekce nepořádá během roku akci, může být zrušena. 
Dvořák navrhuje prominutí této povinnosti za minulé 2 roky, ale pro letošní rok by už pro 
ně měla platit normální pravidla, Stará doporučuje ještě roční pardon, Martan podporuje 
návrh Dvořáka na letošní rok – všichni, kteří mají na účtu více než 15.000,- Kč zaplatí, která 
sekce nemá, má dost času na uspořádání akce a získání finančních prostředků na zaplacení. 
Výbor hlasováním souhlasí. 
Přišla oprávněná připomínka prof. Martana ke svému stanovisku z minulého jednání o 
atestaci z dětské gynekologie. Po vysvětlení je zápis upraven takto: … Martan konstatuje, 
že všichni chtějí zachovat dětskou gynekologii. Považuje za vhodné pozvat předsedkyni 
sekce nebo i výbor na jednání. Unzeitig navrhuje naopak účast zástupců výboru společnosti 
na výboru sekce. Výbor většinou hlasů schvaluje, aby dětská gynekologie byla 
certifikována v rámci ČGPS…… 
 

4) Společný sjezd ČGPS a SGPS Brno 2018 a 2019 
Unzeitig informuje o rozesílání časového harmonogramu, jinak je vše hotovo, je přihlášeno 
asi 1300 účastníků. 
Unzeitig navrhuje, aby si výbor připravil stanovisko pro přípravu společného sjezdu v r. 
2019. Je diskutován další osud společných konferencí, Dvořák shrnuje pro a proti a 
doporučuje pokračovat ve společných konferencích. Výbor většinou hlasů schvaluje 
pokračování v modelu společných konferencí.  Dvořák navrhuje pokračovat v tématu 
kontroverzí II. Toto téma bude nabídnuto našim slovenským partnerům.  Martan 
doporučuje, aby společenský večer byl pořádán  v den, kdy probíhá sesterská část. Výbor 
souhlasí. Na příštím výboru bude diskutován návrh na viceprezidenta a další funkcionáře 
konference 2019.  Dvořák děkuje Unzeitigovi za dosud odvedenou perfektní přípravu 
letošní konference. 
 

5) EBCOG, FIGO 
Feyereisl  informuje, že se chystají letos tři vizitace – v ÚPMD, V nemocnici Na Bulovce, 
a ve FN Brno – jde o vizitace on paper   - jsou navrženi komisaři  ( ÚPMD - Špaček, Na 
Bulovce - Velebil,  FN Brno - Pilka). Výbor souhlasí bez připomínek.  Martan se dotazuje 
na vizitaci  perinatologie ve VFN, Velebil se bude informovat a dá vědět.  Feyereisl, Dvořák  
a Velebil pojedou na jednání EBCOG.  Do exekutivy FIGO jsme nikoho nenominovali, na 
kongres pojede Dvořák a Feyereisl za společnost- úhrada nezbytných nákladů spojených 
s cestou pro oba delegáty výborem schválena. 
 

6) ENTOG – Dr. Marcela Lincová 
Dvořák přivítal zástupkyni českého vedení ENTOG dr. Lincovou. Informuje ji, že 
problematika ENTOG byla opakovaně na výboru diskutována, bližším jednáním byl 
pověřen Unzetig, ten přednesl své poznatky a na jejich základě došlo k tomuto pozvání. 



Dr. Lincová přednáší  historii a vztahy ENTOG CZ, zmiňuje činnost a hospodaření, 
zapojení do postgraduálního vzdělávání. Od roku 2005 každý rok pořádá ENTOG CZ 
seminář s odborným garantem  specializovaným na  dané téma semináře. Poslední 
seminář se konal 9.9.2017 na téma onkogynekologie, proběhla valná hromada a volby 
do výkonného výboru. Letošním tématem bude urogynekologie a dif. dg. otázky, bude 
svolána valná hromada a proběhnou volby nového  výkonného výboru.  V letošním roce 
proběhlo jednání ENTOG exchange, vedení ENTOG očekávalo  úhradu letenek z peněz 
ČGPS, k níž nedošlo. Dvořák se dotazuje, zda probíhá aktualizace členské základny – 
neprobíhá, zda jsou vybírány členské příspěvky – nejsou. Dvořák z toho vyvozuje, že 
pokud neexistuje alepoň symbolický členský příspěvek, nemůže být žádný přehled o 
členské základně. Evropské stanovy ENTOG u nás patrně neplatí a o evidenci není 
přehled. Martan se dotazuje, zde byla v souvislosti s připravovaným seminářem 
kontaktována sekce urogynekologická – nebyla. Považuje to za škodu, protože výbor 
společnosti garantuje, že sekce jsou k předpokládané spolupráci velmi vstřícné. 
Unzeitig se dotazuje, zda stanovy národního ENTOG kopírují stanovy evropského 
ENTOG – na to dr. Lincová nemůže odpovědět, protože to neví. Unzeitig konstatuje, že 
za těchto okolností je pro výbor společnosti velmi nejisté, kam by své peníze investoval  
a případná investice je  snadno napadnutelná revizní komisí. Dvořák  si neumí dobře 
představit, že by bez organizačních změn mohl ENTOG CZ dále dobře fungovat. 
Feyereisl se dotazuje na  rozpočet organizace, dle  sdělení dr. Lincové se jedná na straně 
výdajů cca o 65.000 Kč za seminář a cca 5000 Kč za účetnictví a daně. Příjmem jsou 
jen  účastnické poplatky a sponzorské peníze. Dvořák uzavírá, že vůle výboru ČGPS 
podporovat ENTOG trvá, ale požaduje zvládnout evidenci členské základny, aby bylo 
jasné, koho reprezentuje zvolené vedení, je nutné mít průhlednou organizační strukturu, 
upravit webové stránky. Nedomnívá se, že uspořádání jednoho semináře lze považovat 
za dobré fungování organizace. Unzeitig dodává, že ačkoliv se mnohem snáze  
společnosti platí cestovní náklady pro členy vlastních sekcí,  trvá  dobrá vůle ENTOG i 
finančně podporovat. Velebil dodává, že potřebujeme dobře definovaného partnera. 
Dvořák by uvítal, kdyby se na jednání výboru ČGPS objevoval člen výkonného výboru 
ENTOG. 

 
7) SÚKL 

- změna způsobu výdeje léčivých přípravků MIFEGYNE a MISPREGNOL (SÚKL 
4.4.2018) – ZZ lůžkové i jednodenní péče  - Přišlo oznámení, že došlo ke změně a může 
být kromě lůžkového zařízení i tato kombinace podávána i v  ZZ jednodenní péče.  
Feyereisl  důrazně doporučuje, aby tato zařízení měla smluvně zajištěnou spolupráci 
s lůžkovým zařízením a dobré vztahy s ním.  Dvořák doporučuje dát informaci do 
časopisu ČG, Pilka zajistí. 

- schválení přípravy návrhu revize Metodického pokynu ČGPS ČLS JEP – Management 
umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství 7 
týdnů v České republice – revize – Dvořák konstatuje, že vzhledem ke změně pravidel 
na vydávání Mifegyne a Mispregnol, bude třeba provést revizi textu – Velebil požádá 
autory o úpravu 

- žádost firmy NORDIC PHARMA – vzdělávací akce – přišla žádost firmy, která by ráda 
pořádala vzdělávací seminář a dotazuje se, zda by tuto aktivitu ČGPS podpořila, pokud 
jí bude firma financovat.  Předpokládaným  garantem bude asi dr. Křepelka. Dvořák 
zahajuje diskusi nad přínosem akcí tohoto typu, následně výbor bere na vědomí konání 
akce, ale v přímé podpoře firemním akcím se výbor nebude angažovat. 
 

8) MZ ČR 



a) Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii 
- Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny – návrh změn v textu první výzvy  

pro perinatologická centra – text byl projednáván i na AK, je otázkou, zda výbor podpoří 
původní materiál, anebo ho doporučí přijmout s navrhovanými úpravami, anebo 
přijmout s úpravami a přidat další.  Výbor považuje původní materiál za nepoužitelný.  
Martan vznesl námitku k formulaci certifikátu ČGPS, z AK došlo k návrhu vypuštění 
ČGPS, Unzeitig, Dvořák, Feyereisl a další obhajují ponechání původního znění.  Výbor 
většinou hlasů (jeden proti) souhlasí s ponecháním formulace certifikátu ČGPS.  Výbor 
souhlasí s navýšení počtu atestovaných nositelů výkonů na 2,0.   Výbor hlasuje o 
možnosti vedoucího buď gynekolog a porodník a nebo neonatolog (převaha hlasů pro, 
1 se zdržel) a o nevypuštění pasáže o počtu porodů – všichni pro. 
Unzeitig informuje, že MZ bude projednávat tyto návrhy v komisi, Unzeitig doporučuje 
do komise Velebila, sebe, Kacerovského a Pařízka. Výbor hlasováním schvaluje – 
Velebil předá doporučení výboru na MZ ČR. 

b) Metodický pokyn Věstníku MU 8/2012 – Doporučený postup při provádění 
chirurgických zákroků směřujících ke změně pohlaví u transsexuálních pacientů 

- Dvořák odpověděl, že výbor projedná, ale MZ by se mělo obrátit na sexuologický ústav, 
Velebil s Feyereislem a Pilkou připraví odpověď 

c) Účast zástupce ČGPS při jednáních v Komisi pro screening kolorektálního karcinomu 
– Skřivánek poslal na vědomí korespondenci s MZ, čeká se nový věstník, kde zřejmě 
nebude zástupce ČGPS.  Velebil vznese dotaz,  zda a proč se tak děje, když se naše 
odbornost významně podílela a podílí na screeningu kolorektálního karcinomu . 

 
9) ČLS JEP  

a) Garanti odborných společností v KLPK - členkou je Hlaváčková, náhradník 
Skřivánek, výbor potvrzuje současné členy. Hlaváčková připomíná problematiku 
eReceptu. 

-  
10) Péče o fyziologicky těhotnou 

Dvořák komentuje velkou rezonanci týkající se péče o fyziologickou těhotnou. Existuje 
doporučený postup, který platí,  ačkoliv by možná zasloužil aktualizaci. Přichází komentáře 
ze všech stran – pediatrická kardiologie, společnost lékařské genetiky, atd. Zmiňuje potřebu 
úzké spoluprácepráce sekcí, které se na změnách budou podílet. Pilka nerozumí, proč by 
péče z veřejného ZP měla být vázána na certifikace FMF, zmiňuje algoritmy vyšetřování 
v severských zemích založených na národních principech.  Unzeitig se vrací k tématu – 
doporučuje, aby současné doporučené postupy platily do konce roku, do té doby by se měla 
vytvořit pracovní skupina ze sekcí SPMF, SUD, SAG. Feyereisl připomíná, že čas, 
abychom se tomuto tématu věnovali nastal právě nyní, Dvořák a další  dodávají vnímání 
intenzivní snahy laboratorní lobby o vstup do systému, snahách znemožnit kontakt lékař-
pacient a profitovat z toho. Považují to z lidské stránky za nebezpečné odosobnění 
v léčebně preventivní péči.  Vidí významné problémy v rovině organizační, finanční i 
etické. Stará připomíná, že jde i o legislativní záležitost. Procházka cituje z vyhlášky o 
ukončení těhotenství z genetické indikace a zmiňuje zkušenosti z jiných zemí. Unzeitig 
připomíná, že změna vyhlášky je v dikci MZ. Výbor vnímá výzvy z této oblasti a pověří 
sekce PFM, UD a AG, aby na nich vzájemně intenzivně pracovaly. 
- Ultrazvuková vyšetření v graviditě 
- Stanovisko Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie České kardiologické společnosti 

k Dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb v odb. 603, 604 
- Jednání se společností lékařské genetiky 



- Aktualizované indikace neinvazivního prenatálního testování (NIPT) – Dvořák se 
dotazoval , kde je úhrada z VZP – Švýcarsko, Belgie, Nizozemí,  výbor předá 
k projednání SPFM,  stanovisko výboru je zatím zdrženlivé ve smyslu – platí 
doporučený postup o  péči o fyziologickou graviditu – viz výše 

- Návrh koncepce genetické péče o těhotné, neoficiální materiál vzniklý na podkladě 
konzultací s některými zahraničními pracovišti – k dispozici SPFM a SUD 
 

11) Sekce 
- Žádost o podporu ve volbách do výboru Sekce UZ diagnostiky – z výboru SUD přišla 

kandidátka se žádostí o podporu – výbor bere na vědomí, ale angažovat se nebude. 
- Volba nového předsedy Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví – doc. 

Kacerovský informuje o rezignaci na předsedu výboru sekce a navrhuje řešení, výbor 
navržené řešení akceptuje – stávající členové výboru Sekce si ze svého středu zvolí 
nového pžedsedu. 

- Velebil obdržel výsledky voleb ze sekce pro léčbu endometriozy – výbor se k volbě 
předsedy sejde do 2 týdnů, potom volební komise vydá oficiální zprávu. 

- Vznikla nová sekce lékařů v přípravě, po dnešku bude mít 58 členů, zatím neproběhly 
volby, Velebil navrhuje jejich uspořádání, možné termíny jsou červen, červenec nebo  
listopad – Dvořák by doporučoval co nejčasnější termín a odpuštění poplatku  15.000,- 
Kč pro letošní rok i roky další. Volební komise nominována výborem: Šimetka, 
Procházka, Skřivánek. 

- Výsledek voleb SPFM byl zaslán vědeckému sekretáři i do redakce časopisu ČG. 
 

12) Doporučené postupy 
- Doporučený postup – „Hypertenzní onemocnění v těhotenství“ 

Nový a Dvořák přednášejí stanovisko SAG k doporučenému postupu: 
Výbor SAG hodnotí předložený materiál jako výborný souhrn znalostí k danému tématu a 
deklaraci maxima možného, co lze v této oblasti provést.  Pokud jde o použití ve smyslu 
doporučeného postupu, pak dle názoru výboru nesplňuje základní požadavky, které na 
doporučený postup klademe, a to všeobecnou aplikovatelnost a vymahatelnost ve smyslu 
nepodkročitelného minima.  Pokud nelze doporučení aplikovat ve všech zařízeních, stává se 
velmi nebezpečnou forenzní hrozbou. Ambulantní sféry se týká pouze bod 9.1. Screening 
preeklampsie.  Z výše uvedených důvodů požaduje výbor SAG ponechat pouze první část 
končící  … hodnocením proteinurie,  další znění vynechat.  Zároveň upozorňuje, že k bodu 9.2. 
by bylo vhodné vyjádření Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení, zda nevidí stejnou 
hrozbu, jakou je původní znění pro ambulantní složku. 
Unzeitig navrhuje vznést  dotaz na sekci gynekologů a porodníků lůžkových zařízení a 
Feyereisl doporučuje vyčkat na jejich stanovisko. 
Výbor hlasování přijímá úpravu doporučenou SAG. 
 

- Doporučený postup „Diagnostika páru s poruchou plodnosti“  
Stanovisko výboru SAG prezentuje Dvořák, materiál je podle výboru sekce pojat jako 
souhrn znalostí učebnicového typu, nemá charakter doporučeného postupu, nevymezuje 
pravidla pro péči v běžné ambulanci a předání do specializovaných center a obsahuje 
vyšetření AMH bez zmínky o nehrazení z veřejných prostředků. Výbor s připomínkami 
souhlasí, Štěpán pověřen k předání autorům s přednesenými připomínkami. 
 

13) Hnutí Pro život ČR – Žádost o nový výkon „Porada spojená s vysvětlením medicínských, 
psychických a sociálních aspektů umělého ukončení těhotenství“ 



Hnutí pro život navrhuje nový kód pro poradu s ženou, která se rozhoduje pro umělé 
ukončení těhotenství, výbor podporuje vznik tohoto kódu a Velebil se sejde s Mgr, 
Ucháčem k jednání, výbor hlasováním souhlasí. 
 

14) VFN Praha – žádost o stanovisko k projektu vytvoření Centra roboticky asistované 
chirurgie. Výbor hlasováním doporučuje ( všichni pro ). 
 

15) Otevřený dopis Bc. Jany Riedlové 
Stížnost na nemožnost rodit doma – výbor trvá na svém stanovisku již v minulosti 
opakovaně deklarovaném -  za stávajících podmínek je plánovaný porod v domácnosti 
postupem non lege artis – Velebil odpoví. 
 

16) Problematika GDPR  (Prof. Daneš + nabídka firmy Addconsulting) 
Prof. Daneš zmiňuje problematiku zasílání dokumentace, Nový informuje výbor, že  na 
přímou otázku na toto téma odpověděl JUDr. Mach, že zasílání zpráv poštou je v souhlase 
s GDPR, a to i pokud jde o běžný dopis, nemusí být doporučený. 
Je řada subjektů, které nabízejí školení na GDPR – Dvořák konstatuje, že jde o záležitost 
managementu každého lůžkového zařízení a každého poskytovatele, jak se  k nabídkám 
postaví. 
 

17) Projekt DRG Restart – nominace SAR prof. Ventruba a MUDr. Rumpík. 
Výbor souhlasí. 
 

18) Doplnění žádosti o doporučení ČGPS pro produkty společnosti Bayer 
Firma poslala výsledky značně nerecentních studií – zřejmě se jedná o starší produkty 
v portfoliu firmy. Bohatá diskuse, zda doporučení poskytnout nebo ne. 
Výbor doporučuje materiály všem prostudovat, projedná se na dalším jednání v Brně. 
 

19) DMD agency – žádost o mailing databáze medicínských ilustrací členům ČGPS. 
Výbor hlasováním souhlasí s odesláním nabídky členům zdarma. 
 

20) Žádost Lužické nemocnice Rumburk 
Nemocnice je  bez porodnice a VZP dop. uzavřít oddělení a vytvoření jednotného lůžkového 
fondu – gynekologie v rámci chirurgie? Velebil požádá o dotaz, jak má finálně tato stanice 
fungovat. 
 

21) Různé : 
a) Web ČGPS – blokování odkazu -  na vědomí odpověď dr. Smitkové. 
b) Dopis MUDr. Mgr. Jiřiny Daňkovské – výbor bere na vědomí, konstatuje obecné 
principy, kterými se řídíme, výbor se problematikou zabýval, konstatuje lidskou tragédii, 
komplikace se stávají, projedná sekce a odpoví. 
c) Žádost o souhlas s umístěním loga na pozvánce na tiskovou konferenci – 
tiskovou konferenci dělá ČLS JEP, výbor proto souhlasí. 
d) Dopis od prof. Cvachovce – informace potřebují větší čas k diskusi. Vrátit diskuzi na 
výbor v Brně. 
e) Feyereisl žádá o možnost křtu knihy v rámci konference – výbor nemá námitek, 
Unzeitig se pokusí ještě zařadit do programu. 
f) 22. 5. bude v Senátu PČR seminář o připravovaném zákonu „Profesní komora 
porodních asistentek“.  Pozváni Unzeitig –  jako nezávislý odborník,  za ČGPS Procházka.  
Dvořák pozvání z pracovních důvodů odmítl.  



 
 
 
 
V Praze 15.5.2018 
Zapsal Jan Nový 
Další jednání výboru: 7. června 2018 v 16,00 hod. v Brně, salonek hotelu Holiday Inn. 
 
 
Ověřili:  
Vít Unzeitig                30.5.2018 
Olga Hlaváčková        29.5.2018 


