
Zápis z  jednání výboru ČGPS ČLS JEP 
dne 26. 3. 2019 v Praze 

 
Praha, ÚPMD, Podolské nábř. 157 

začátek jednání v 15,00hod. 
 
 

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

1) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny 
Ke dni 26. 3. 2019 má ČGPS ČLS JEP 1916 členů. Byly projednány a hlasováním 
schváleny přihlášky 5 žadatelů o členství – Mgr. Landsmann Lukáš, ostatní všichni 
MUDr., dále budou uváděni beztitulů:  Aflakpui Elorm Vladimir, Dobešová Zuzana, 
Halada Petr, Klimas Pavlína 
Doc. Rokytová Věra žádá o ukončení členství z věkového důvodu. Výbor bere na 
vědomí. 



 
2) Technicko-organizační otázky, hospodaření, hospodaření časopisu Česká gynekologie  

Velebil informuje, že platba za pronájem v ÚPMD byla ukončena, další informace o 
hospodaření budou až v květnu. Unzeitig se dotazuje, zda už přišly peníze ze SGPS 
za konferenci 2017, Velebil ověří, zda se tak už stalo. 
Doporučené postupy jsou již hotové a budou řádově do 2 týdnů vyvěšeny na 
webových stránkách. 
Velebil informoval o proběhlém jednání o přípravě nových webových stránek  
a finančních podmínkách.  Protože by se měly náklady na jejich tvorbu a provoz 
hradit z reklam, zůstává  otázkou, jak ke stránkám přistoupit.  Dvořák, Martan  
a Velebil diskutují o možnosti  regulace reklam z naší strany, právu veta a umožnění 
reklamy  stávajícímu generálnímu sponzoru sjezdu a společnostem s propůjčeným 
logem. Dosavadní tendencí bylo vyhýbat se reklamám na oficiálních stránkách.  
Procházka by se  reklam na našich stránkách nebál a zmiňuje stránky americké  
a britské společnosti. V každém případě jsou současné stránky nevyhovující, je nutné 
pracovat buď na zabezpečení aktuálních webových stránek, anebo vytvořit nové, které 
budou vyhovovat. Velebil bude pokračovat v jednání o nových webových stránkách. 

 
 
 

3) Úkoly z minulého jednání  
Velebil informuje, že jsou ještě některé úkoly neukončené, např dopis týkající se 
skupiny pro tvorbu doporučených postupů na MZ. Dvořák doporučuje adresovat 
náměstkovi ministra prof.  Prymulovi. Dále trvá úkol pozvat předsedy sekcí na 
jednání výboru, ten bude vyžadovat rozsáhlejší agendu a dostatek času. Dvořák  
s Unzeitigem připraví přehled předsedů a výběr místa. 

 
4) Společný sjezd ČGPS a SGPS Bratislava 2019 – čestné členství 

Procházka informuje o přípravách,  23.6. v 17 hod bude jednání výboru ČGPS,   
v 19,30 hod pak společné zasedání s výborem SGPS. Proběhla výměna bloků 
onkogynekologie a perinatologie z důvodu umožnění přístupu porodních asistentek 
na přenášky z perinatologie. Příjem abstrakt  již byl uzavřen. 
Dvořák doporučuje zaměřit pozornost na přípravu bloků, protože zatím nemá 
dostatečné informace o přípravě jeho bloku. 

  Doc. Redecha vyzval k návrhu na udělení čestných členství.  
 Martan informuje, že nabídl doc. Hollému klíčové přednášky a čeká na výzvu  
 k další spolupráci.  
Výbor pověřuje Procházku k vyžádání předběžného programu ze slovenské strany. 

 
5) EBCOG, FIGO, ESC,  EFCNI – request for supporting  

Feyereisl  informuje, že letos zbývá  provést vizitaci „on paper“  2 pracovišť - Zlín 
a Ostrava. 

Velebil se zúčastnil jednání exekutivy, probíhá stálá diskuse, zda mají být roční nebo 
dvouleté termíny kongresů, proběhla rozvaha finanční, hodnocení kongresu, proběhly  
obvyklé reporty,  webové  stránky jsou neuspokojivé, proto skončil současný webmaster  
a byl vybrán nový ze Slovinska. Komunikace se subspecializacemi je intenzivnější. Pokud 
jde o EBCOG pakt, výbor se snaží propagovat v Bruselu i v jednotlivých zemích.  
Doc. Švabík se snažil obhajovat subspecializaci, kterou by mohla schvalovat jednotlivá 
subspecializační organizace – byl odmítnut. Feyereisl  s uspokojením konstatuje, že již byl 
schválen náš vzdělávací program včetně EBCOG akreditací a implementace EBCOG  



paktu.  Vyprší čas pro místo v exekutivě, které zastává Velebil. Výbor hlasováním 
jednomyslně doporučuje znovu delegaci Velebila.  Výbor pověřuje Velebila jednáním o 
údajích uvedených v Contraception Atlasu, se způsobem  hodnocení zemí výbor zásadně 
nesouhlasí. 
Výbor nesouhlasí s každoročním kongresem EBCOG. 
Nad standardy Newborn Care opatrně pracujeme,  Velebil stanovisko poslal, s používáním 
loga zatím nesouhlasíme.  
 

6) ENTOG  
Vedení ENTOG ČR se od minule neozvalo.  Unzeitig zmiňuje změnu MZ ve 
vzdělávacímu programu  a doporučuje  požadavek  na akci ENTOG  zaměnit na akci 
akreditovanou ČLK, výbor doporučuje akci ČGPS ČLS  JEP a hlasováními pověřuje 
Unzeitiga k jednání na toto téma. 

 
7) SÚKL 

Informace ze SÚKL zpracovává Hlaváčková a předává členům výboru. 
 

8) MZ ČR 
 

a) Žádost o projednání sdílení kódů 01186 a 01188 odbornosti 603 – Dvořák žádost 
předal k projednání na pracovní skupině 

b) Dopis Hnutí pro život - Návrh změny zákona upravující část týkající se mimotělního 
oplodnění -  Mgr. Ucháč vyzdvihuje významně roli andrologického faktoru a požaduje 
výraznější zapojení urologů a andrologů.  Více členů výboru konstatuje, že prakticky 
žádná efektivní léčba ve smyslu zlepšení parametrů spermiogramu neexistuje. Dvořák  
znovu v této souvislosti konstatuje, že chybí doporučený postup k vyšetřování a léčbě 
neplodného páru. 
- Dotaz poslankyně PhDr. Olgy Richterové, Ph.D. v souvislosti s připravovanou 

revizí zákona o zdravotním pojištění v oblasti asistované reprodukce 
Výbor konstatuje, že nemá žádné kompetence, aby něco garantoval a znovu s lítostí 
zmiňuje chybění doporučeného postupu. U neplodného muže není vyžadováno, stejně 
jako nikde jinde na světě, předchozí andrologické vyšetření. V některých centrech 
andrologické vyšetření probíhá, ale nemáme žádný přehled, jak léčba probíhá a jaká je 
její úspěšnost. Štěpán konstatuje, že kdysi vyšel výnos ministra, že mají být do CAR 
přijímány pacientky na doporučení registrujícího gynekologa.  Odpovíme v tomto 
smyslu – kompetence nemáme, doporučený postup je v očekávání, chtěli bychom, aby 
byly přijímány do CAR jen pacientky na doporučení registrujícího gynekologa  - 
Dvořák odpoví. 

 
c) Návrhy Registračních listů k připomínkám 

            Sekce ultrazvukové diagnostiky by měla připomínkovat registrační listy  
k ultrazvukovým výkonům. 

 
d) -     Komise pro screening kolorektálního karcinomu 

- Komise pro screening nádorů děložního hrdla 
- Komise pro screening nádorů prsu 
Tvoří se nová složení komisí, v komisi pro kolorektální karcinom byl  Skřivánek, 
výbor ho pověřuje nadále,  členem komise pro mamární karcinom byl Dvořák, bude 
pokračovat, v komisi pro cervikální karcinom byli  Dvořák, doc. Rokyta, doc. 



Svoboda,  výbor hlasováním schvaluje své nové zástupce v komisi ve složení Dvořák, 
Rokyta, Turyna. 

 
e) Restrukturalizace Jesenické nemocnice  

Dvořák odeslal souhlas výboru se společným lůžkovým fondem za podmínek 
zachování porodnice z důvodu špatné topografické polohy. 

 
f) Připomínkování návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – požadavek z našeho výboru trvá ve 
smyslu větší spolupráce s právním odd. ČLS – požádat o stanovisko právního odboru, 
neboť nejsme schopni z vlastní pozice návrhy konzumovat. Historicky trvá náš 
požadavek na navýšení ceny práce lékaře. 

9) ČLS JEP  
- Návrhy na udělení Ceny J. E. Purkyně významným osobnostem české lékařské vědy  

a zdravotnictví – výbor doporučuje prim. Ondruše. 
 

10)  Memorandum o spolupráci gynekologie 
Přišel dotaz ze ZPMV, jak výbor zajistí deklarované definování odborných podmínek  
a  jak a kdy bude k dispozici aktuální  seznam nově atestovaných lékařů.   Unzeitig 
navrhuje využít SOR - na konci roku odevzdává seznam KORu – tato cesta by byla 
nejjednodušší. Výbor konstatuje, že existují zákonné podmínky definované příslušnou 
legislativou – k otázce č. 1,   k otázce č. 2 - první atestované lékaře bychom byli schopni 
předat ke 30.6., druhý seznam k 31.12.  Mechanismus bude přes SOR – předseda 
atestační komise pošle do 30.6. a 31.12.  vědeckému sekretáři seznam nově atestovaných, 
který bude k dispozici zdravotním pojišťovnám. 
 

11) Sekce 
- Hospodaření sekcí – pozvání předsedů sekcí. 
- Pokud bude realizováno jednání výboru v období přelomu 05/06 a bude to technicky 

realizovatelné, budou pozváni všichni předsedové sekcí. 
- Proběhly volby do výboru urogynekologické sekce – předsedou zvolen dr. Horčička. 
- Byly zahájeny volby do Sekce gynekologie dětí a dospívajících. 
- Procházka informuje, že výbor lékařů v přípravě je zvolen, předsedou byl zvolen  

dr. Přáda. Jeden z členů výboru mezitím odatestoval, proto bude nutné výbor doplnit 
prvním náhradníkem. 

- Výbor trvá na svém stanovisku, že po atestaci bude automaticky lékař vyřazen – 
vyřadí vědecký sekretář na základě pravidelných informací od předsedů atestačních 
komisí. 

 
12)  Doporučené postupy 

- Doporučený postup Diagnostika páru s poruchou plodnosti – Dvořák připomíná již 
minule vznesený  požadavek na změnu názvu na Management páru…. Trvá i další 
deklarovaný požadavek - přidat část týkající se léčby v primární gynekologické péči. 

- Doporučený postup pro sledování pacientek po léčbě prekanceróz a zhoubných nádorů 
ženských pohlavních orgánů - vznikl materiál kopírující celosvětová doporučení. 
Sekce amb. gynekologů k materiálu nemá připomínky, Sekce kolposkopie a cervikální 
patologie rovněž ne. Výbor hlasováním  schvaluje tento materiál jako doporučený 
postup ČGPS - bude poslán na MZ k žádosti o sdílení kódů. 

 
13)   Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla. 



Dvořák informuje o tomto projektu zaměřeném na selftesting rezistentní populace  
neúčastnící se screeningového programu. Štěpán se dotazuje, zde to má obdobu ve světě.  
Dvořák odpovídá, že spíše v rozvojových zemích, z evropských zemí jen v Nizozemsku. 
Štěpán upozorňuje na  nebezpečnost této metody a doporučuje zaujmout k projektu 
negativní stanovisko. Výbor konstatuje, že jde o projekt ÚZIS, nikoliv projekt odborné 
společnosti. 
Po diskusi přijato toto závěrečné stanovisko výboru: 
Dvořák prezentoval tento projekt, výbor konstatuje, že s odbornou společností nebyl 
projekt konzultován, ČGPS ČLS JEP projekt nepodporuje a nebude se k němu oficiálně 
vyjadřovat.  

  
 

14) Možnosti spolupráce Kanceláře zdravotního pojištění a ČGPS. 
Výbor byl osloven se žádostí o spolupráci, Dvořák s Velebilem půjdou dnes na první 
jednání a budou výbor informovat. 

 
15)  Nabídka do aktivního zapojení při budování Národního zdravotnického informačního 

portálu (NZIP).  
Dvořák informuje o budování NZIP,  výbor doporučuje jako kontaktní osoby Dvořáka   
a Velebila. 
Mnozí členové výboru znovu připomínají  akcelerovanou hypertrofii ÚZIS. Přesto Velebil 
konstatuje  zhoršení přístupu k potřebným datům.  
 

16)  Dotaz Mgr. Veroniky Hlaváčkové na téma surogátní mateřství. 
Dvořák předal předsedovi SAR dr. Rumpíkovi k vyřízení. 
 

17)  Porodnictví v České republice 2019.  
Dvořák poděkoval prof  Pařízkovi za prezentaci na jednání Rady vlády ČR  
a odpověděl na pozvání na toto jednání. Martan sděluje genezi jednání  
a konstatuje, že s výstupem z jednání můžeme být spokojeni. 

 
18) Dotaz VZP ČR ohledně laparoskopicky asistované hysterektomie. 

Výbor odpověděl, že LAVH není v podmínkách ČR výkonem jednodenní 
chirurgie. 
 

19)  HEATON – žádost o propůjčení pečeti ČGPS na produkty GYNELLA. 
Přišla žádost o pečeť naší odborné společnosti. Výbor souhlasí při dodržení 
aktuálních podmínek stanovených na předchozích jednáních výboru.  
  

20)  ČIA – zástupce ČGPS.   
ČIA požaduje nominaci do akreditace laboratorních pracovišť – výbor deleguje 
doc. Mardešiče, Velebil se dotáže na jeho souhlas. 
 

21)  Proběhne mezioborová konference pořádaná SPLDD, jíž se zúčastní řada našich 
přednášejících v čele s Dvořákem, výbor souhlasí s anoncí akce na našich webových 
stránkách 

 
 
 
 



Termín dalšího jednání výboru: 28.5.2019 v 15.00 hod. v ÚPMD Praha. 
 
 
V Praze 26.3.2019 
 
Zapsal: Jan Nový 
 
Ověřili: Vít Unzeitig  16.5.2019 
              Olga Hlaváčková  17.5.2019 
 


