
Zápis  jednání výboru ČGPS ČLS JEP 
dne 28. 5. 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 
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc. 
Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. 
MUDr. Jan Nový 
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. 
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
MUDr. Alexandra Stará 
MUDr. Jiří Štěpán, CSc. 
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc. 
 
Přítomní členové revizní komise:   
Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. 
 
Omluvení členové výboru:   
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 
 
Omluvení členové revizní komise:   
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA 
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. 
 
Vědecký sekretář: 
MUDr. Petr Velebil, CSc. 
 
Asistentka: 
Mgr. Jitka Sobotková 
 
Hosté – předsedové sekcí nebo delegovaní zátupci: 
 
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny –  Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 
Sekce ultrazvukové diagnostiky – Prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA 
Sekce gynekologie dětí a dospívajících -  MUDr. Jana Alešová 
Sekce gynekologické endoskopie – MUDr. Martin Charvát, Ph.D. 
Sekce asistované reprodukce – Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc. 
Sekce pro gynekologickou endokrinologii – As. MUDr. Michael Fanta, Ph.D. 
Onkogynekologická sekce – Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 
Sekce kolposkopie a cervikální patologie – MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví - Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 
Sekce urogynekologická – MUDr. Lukáš Horčička 
Sekce ambulantních gynekologů -  MUDr. Jan Nový 



 
Senologická sekce - Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 
Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví -  Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D. 
Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení – Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 
Sekce pro léčbu endometriózy – Prim. MUDr. Radek Chvátal 
Sekce lékařů ve specializační přípravě – MUDr. Jan Přáda 
 
Dále budou účastníci uváděni bez titulů. 
 
Velebil informuje zúčastněné o genezi požadavku výboru o úhradu částky z účtu sekcí  
(původní částka ze zisku konference byla nahrazena požadavkem na paušální platbu) na účet 
společnosti. Předkládá přehled příspěvků sekcí, které přišly za 15 let a byly, s výjimkou dvou 
pravidelně přispívajících sekcí,  naprosto minimální. Konstatuje, že tím nedochází k naplnění 
stanov. Dvořák komentuje vznik  stanov společnosti a informuje, že stanovy ČLS JEP 
umožňují teoreticky změnu stanov ČGPS, tu ale  lze obtížně realizovat.  Velebil připomíná 
další povinnost sekcí ze stanov - zasílání  zápisů z jednání výborů sekcí. 
 
Horčička informuje přítomné, že vedle Urogynekologické sekce existuje také 
Urogynekologická společnost České republiky, sekce funguje, členové sekce se prolínají s 
členskou základnou společnosti, akce jsou pořádány společností ve spolupráci se sekcí, proto 
původně výbor úhradu odmítl. Vznáší požadavek na lepší spolupráci při tvorbě posudků pro 
SÚKL.Pokud ho sekce vypracuje, pak by měla jít úhrada na účet sekce, domnívá se, že se tak 
neděje a že jdou peníze výboru ČGPS. To  Dvořák zásadně odmítá, neboť součástí posudku je 
vždy vyúčtování a peníze jdou za autorem.  
 
Charvát – výbor sekce odmítl  příspěvek do společné kasy, sekce pořádá konference 
pravidelně, peníze na pořádání si výbor shání sám a od výboru ČGPS nikdy nic nežádal. 
Sekce funguje dobře, zápisy jsou uveřejňovány. Většina členů sekce jsou nemocniční lékaři a 
mají výhradu vůči výboru ČGPS, protože se domnívají, že zrušil balíček pro ambulantní 
hysteroskopie. Dvořák namítá, že žádné takové rozhodnutí výbor nikdy neschválil, balíčky 
existují, jsou nasmlouvány. Charvát půjde s touto informací znovu na jednání s plátci.  Jinak  
vítá možnost setkávat se na jednání výboru ČGPS a deklaruje ochotu výboru sekce. 
 
Mardešić konstatuje, že stále více zaměstnanců CAR nemůže být členem společnosti, protože 
nesplňují požadavky na členství ze stanov – mají např. titul ing. Požaduje proto změnu stanov. 
Je to neuralgický bod jejich sekce. Dvořák konstatuje znovu, že změna stanov je velmi 
obtížná, požadavek sekce chápe.Výbor začne pracovat na návrhu případných změn stanov. 
Alešová  informuje, že hlavní tématem je realizace připraveného vzdělávacího programu pro 
subspecializaci  potřebují ho rychle realizovat, proto žádá výbor ČGPS o podporu. Také  by 
uvítali podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami.  Při pořádání konferencí sekce 
spolupracuje s Českou společností gynekologie dětí a dospívajících.  Výbor sekce nyní čeká 
na výsledky voleb a vítá možnost setkání s  výborem ČGPS.  Dvořák konstatuje, že možnost  
ovlivnit úhrady plátců ze strany výboru společnosti je téměř nulová, jedinou cestou je,  pokud 
chce sekce i Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících subspecializaci, musí mít  své 
zástupce v jednáních. Dvořák jednal o těchto problémech již s dr. Ondrovou.  Výbor ČGPS v 
souladu s harmonizací vzdělávacích programů s EBCOG se snaží nevytvářet národní 
specifika,  dával návrh dr. Ondrové, jak pracovat v rámci stávajícího systému. Protože  ale 
jejím zásadním požadavkem  je subspecializace, výbor s tím příliš pomáhat nemůže. 
 



Chvátal konstatuje, že sekce pracuje, nevidí žádné  třecí plochy ve vztahu k výboru ČGPS, 
vítá  jednání s výborem společnosti a domnívá se, že vzájemná spolupráce by měla 
pokračovat. 
 
Přáda oznamuje, že  je rád, že sekce vznikla  a výbor má zájem o další spolupráci v rámci 
ČGPS.  Dvořák odpovídá, že výbor vítá existenci sekce a byl by rád, kdyby se prohlubovala 
její spolupráce s českým ENTOGem, deklaruje, že sekci bude výbor společnosti jednoznačně 
podporovat.Ve většině zemí EU je ENTOG součástí odborné společnosti. 
 
Fanta informuje, že jsou malou sekcí, tomu také odpovídá možnost pořádání konferencí, ale 
kromě konferencí zajišťují členové sekce doškolování lékařů v přípravě na endokrinologické 
atestace.  Požadavkem ze strany sekce je  zlepšení  komunikaci, zjednodušení přihlášek do 
sekce a přehledu členství.  Velebil nabízí spolupráci,  konstatuje ale, že v přehledu akcí již 
poslední 2 roky  akce sekce chybí a připomíná, že nemusí být vlastní, může být ve spolupráci. 
 
Zikán informuje, že Onkogynekologická sekce ČGPS funguje dobře, v řadě ukazatelů je v 
předstihu  předpřed onkologii i řadou zahraničních společností, je hrdý na výsledky. 
Negativně vnímá určitou komunikační dezintegraci uvnitř ČGPS, má dojem nedostatečného  
přehledu o činnosti výboru společnosti. Všechny sekce, které dnes zastupuje, pořádají své 
konference, platbu za společný účet odmítly, protože se domnívají,  že první zpráva z výboru 
ČGPS  měla zazní ve smyslu, co může výbor nabídnout sekcím. Jinak se domnívá, že výbor 
může určitým způsobem ovlivnit i jednání s pojišťovnami.  Společná jednání by viděl jako 
velmi nosný prvek, členové výboru sekcí by vítali zasílání zápisů z výboru, aby si je nemuseli 
hledat na webových stránkách. Dvořák konstatuje, že možnost e-mailové komunikace s 
členskou základnou je velmi problematická. Odborná společnost ani ČLS JEP nemají e-
mailové adresy většiny členů. Odborná společnost může částečně určitým způsobem ovlivnit 
organizaci péče, o což se trvale snaží, příkladem může být dlouhodobá podpora 
onkogynekologické operativy pouze v centrech, nikoliv přímo úhrady. Dvořák určitě 
podporuje synergii akcí. Zikán na problematiku mailingu dodává, že šlo zvládnout volby 
elektronickySenologická sekce má akci každý rok, jen není z nějakého důvodu v přehledu 
akcí ČGPS. 
 
Pařízek – Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny je velká sekce, členové jsou dobře 
informování, dobře spolupracují, pořádají velké konference, pravidelně plní stanovy i po 
stránce financí. 
Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví je sekce malá, vítá podporu ČGPS při 
svém vzniku, každý rok pořádá konferenci ve spolupráci s I. LF.   
Dvořák reaguje, že je zřejmý rozdíl velikosti členské základny a doporučuje,aby si všichni 
uspořádali představu, zda a jak sekce podpoří finančně výbor ČGPS a naopak, co výbor může 
udělat pro sekci. Rozhodně nedojde k direktivnímu nařízení ani přehlasování menšinového 
názoru, ale jednání se budou rozvíjet na základě dobrovolnosti. 
 
Ľubušký považuje setkání sekcí s výborem ČGPS za vítaná a velmi potřebná. 
Sekci vznikla konkurence v rámci ČLS JEP - Česká společnost  pro ultrazvuk v porodnictví a 
gynekologii. Bohužel, na rozdíl od předchozích sekcí, které mají i paralelně společnost a 
kooperují, v tomto případě  jsou pořádány konkurenční akce. 
Sekce velmi úzce spolupracuje jak s výborem ČGPS, tak i s ostatními sekcemi. 
Sekce vede registr držitelů licence superkonziliáře, jde o velmi náročnou činnost organizačně  
i finančně a jde o službu pro ZP a bude otázkou další financování registru. Dvořák konstatuje, 
že probíhá jednání pracovní skupiny pro seznam výkonů a je třeba toho využít.  



Již v r. 2012 byly zpracovány registrační listy pro superkonziliáře v onkogynekologii, ale 
nedošlo k jejich realizaci v systému. Dvořák nabízí pomoc při zařazení požadavků na nové 
výkony do pracovní skupiny, kromě toho je třeba dát zařadit i úpravu  registračních listů 
ultrazvukových výkonů. Stará podtrhuje nutnost změny kalkulačních listů za účelem navýšení 
ceny výkonů, protože nízká platba za výkon vede k řadě nešvarů, které zmiňuje – např. 
vykazování konziliárního výkonu nekompetentním lékařem, či dokonce sestrou,  přepisování 
žádanek, atd. 
 
Horčička připomíná, že již mají vlastí kód pro urogynekologický ultrazvuk. Čekají stále na 
možnost zahájení akreditací. 
 
Špaček informuje, že konferenci budou pořádat 1x za 2 roky z důvodu racionalizace jak 
témat, tak i financí. Dvořák upozorňuje na možná rizika získávání sponzorů pro dvouleté akce 
– výpadek z rozpočtu na jeden rok se může přenést do dalšího.  
 
Hlaváčková připomíná existenci členů sekcí, kteří nejsou členy ČGPS.Ostatní to považují za 
neexistující problém. 
 
Dvořák děkuje všem a nabízí další jednání i ve větším rozsahu.  
Velebil se dotazuje na otázku finančních vztahů. Dvořák odpovídá, že bude záležitostí dalších 
jednání, bude třeba připravit přehled, co výbor ČGPS pro sekce dělá. 
 

1) Jednání s předsedy sekcí ČGPS ČLS JEP 
viz výše 

 
2) Přihlášky nových členů ČGPS, stav členské základny. 

Ke dni 26. 3. 2019 má ČGPS ČLS JEP 1908 členů. Byly projednány a hlasováním 
schváleny přihlášky 5 žadatelů o členství, všichni MUDr. , dále budou uváděni bez 
titulů: Bláhová Kateřina, Gilani Daniel, Mls Jan, Szewczyk Magda, Veverková 
Adéla. 
 

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

Velebil informuje, že hospodaření není ještě uzavřené, časopis je již uzavřen. 
Pilka informuje o současných aktivitách. 
 

4) Úkoly z minulého jednání  
SGPS poslalo finanční vyrovnání za r. 2017 v březnu 2018. 
Velebil jednal znovu o webových stránkách včetně možnosti řešení reklam, 
prezentuje stanovisko partnera. Dvořák konstatuje, že obecně proti reklamám nic 
nemá, ale chce, aby se výbor mohl  vyjádřit k subjektu a formě reklamy a mít 
právo veta.  Výbor pověřuje Velebila dalším jednáním. 
Dvořák jednal s Rumpíkem, zatím neschválený doporučený postup bude hotov v 
horizontu týdnů ve formátu, který jsme požadovali. 
Dvořák s Velebilem byli na jednání o možnosti  hodnocení jednotlivých pracovišť,  
k dispozici je velké množství dat,  ale je otázkou možnost jejich využití. 
 
 
 

5) Společný sjezd ČGPS a SGPS Bratislava 2019  



Je připravený program, Dvořák se domnívá, že bude pěkný, děkuje Procházkovi za 
jeho významný podíl. Vidí slabinu v inzerování workshopů a je třeba se poučit i 
pro nastávající sjezd v r. 2020.  Procházka navrhuje pro rok 2020 za prezidenta 
Dvořáka.  Nikdo nemá protinávrh. Hlasováním zvolen jednomyslně Dvořák. 
Dvořák navrhuje na vice prezidenta Křepelku. Výbor jednomyslně schvaluje. 

 
 

6) EBCOG, FIGO,  
Feyereisl informuje, že nic zvláštního se od minule nestalo. Jinak chce 
konstatovat, že se zvedl poměrně velký odpor proti implementaci EBCOG paktu, 
hlasování na AK bylo velmi těsné.  Doporučuje velmi vážně se zamyslet nad tím, 
zda pokračovat v těsném vztahu s EBCOG (účast na jednáních, práce v komisích, 
harmonizace vzdělávacích programů) anebo z této cesty odejít. V posledním roce 
musel ve spolupráci s Dvořákem a Velebilem vyvinout  enormní úsilí za  
harmonizaci vzdělávacího programu našeho s EBCOG i proti názoru těch, kteří 
mají snahu, aby pracoviště byla akreditována přímo subspecializačními 
společnostmi. Sám zastává názor, že má být nejprve EBCOG akreditace. Zvláště 
má dojem, že dr.  Švabík zkresluje fakta, proto byl Feyereisl přinucen napsat 
vysvětlující dopis prof. Wladimoroffovi. Dvořák konstatuje, že se EBCOG změnil 
ve smyslu snížení suverenity jednotlivých států, na druhé straně se domnívá, že 
nejde o takovou katastrofu, abychom byli přinuceni EBCOG opustit.  Velebil 
potvrzuje, že mnoho negativního je spjato s personálním obsazením vedení, ale 
myšlenka a nastavená linie jsou zcela správné a v souhlasu s Dvořákem 
nedoporučuje postavit se mimo.  Pilka informuje o průběhu jednání AK a 
problému s hlasováním o zařazení EBCOG paktu.  Domnívá se, že pokud bychom 
se dali cestou schvalování subspecializací jednotlivými evropskými 
subspecializačnímispolečostmi, došlo by ke ztrátě dohledu nad vzděláváním.  
Dvořák uzavírá, že má stále smysl být členy EBCOG.  Hlasováním schváleno 
stanovisko - zůstat v EBCOG, nezpochybňovat základní principy jeho fungování, 
byť můžeme být kritičtí a opatrní. 
 

7) ENTOG . Nejsou žádné nové informace. 
 

8) SÚKL 
Dvořák  děkuje Hlaváčkové za práci, kterou odvádí, ale bohužel řada výrobců 
ukončí výrobu tzv. okrajových produktů a odejdou z trhu. Diskutována možnost 
vstupu generických firem na uprázdněná místa na trhu.  Hlaváčková informuje, že 
zítra bude plenárn zasedání komise pro lékovou politiku, nabízí účast na jednání s 
možností přednesení problémů.  
 

9) MZ ČR 
a) Žádost o zpracování nových vzdělávacích programů 

Feyereisl oslovil sekce a požádal o dodržení termínů, aby mohl výbor hlasovat 
v Bratislavě. 

10) ČLS JEP  
- Návrh na udělení Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci za rok 

2018 – přišla jedna přihláška -  Postpartální hemoragie – výbor hlasováním souhlasí k 
nominaci na udělení  - Mgr. Sobotková zprocesuje. 



- Udělení Ceny J. E. Purkyně významným osobnostem české lékařské vědy a 
zdravotnictví prof. MUDr. Janu Kvasničkovi, DrSc. -  bylo 14 kandidátů,  my jsme 
navrhli prim. Ondruše, nebyl vybrán. 
 

11) Česká správa sociálního zabezpečení – eNeschopenka 
Příprava na eNeschopenku je v plném proudu, Velebil kompletní text dá na web 
společnosti. 
 

12) Sekce 
Unzeitig dal připomínku, ab yčlenové sekce gynekologů v přípravě měli redukci 
účastnických poplatků – požaduje 50-67 procent,  výbor hlasováním schvaluje 
redukci 70% na akce sekcí – Velebil se obrátí na všechny sekce s touto žádostí 
výboru. 
Připravovaná sekce pro AK má zatím 25 žádostí – Velebil doporučuje vzni 
kkomise,  výbor pověřuje Křepelku ke vzniku přípravného výboru komise,  ohlásí 
se na ČLS, až bude dostatek členů, přemění se na sekci a uspořádají se volby. 
 

13) Doporučené postupy 
- Projekt Klinické doporučené postupy 
- Velebil napsal námitku k tvorbě KDP. Prof Ryska odpověděl  s informací o tomto 

projektu.  Velebil předložil plné znění – výbor s principem vzniku takových 
doporučených postupů bez souhlasu odborných společností zásadně nesouhlasí. 
Velebil odpoví, že KDP vytváří odborníci, kteří nebyli doporučeni odbornou 
společností a žádáme, aby byla odborná společnost konzultována. 

- Dodržování doporučeného postupu Zásady dispenzární péče v těhotenství -            
Požadavek Unzeitiga na úpravu termínu pro odběr kultivace na GBS,  – do 38. týdne,        
výbor souhlasí,  Velebil předá na projednání na výbor sekce. 

- Dvořák informuje, že od 1. 1. 2020 dojde k zásadní změně péče o těhotnou a finanční 
úhradu za ni, je třeba připravit komunikaci ambulantních pracovišť a lůžkových 
zařízení a žádá, aby lůžková zařízení nepřebírala fyziologické těhotné předčasně. 
Měchurová namítá, že někteří ambulantní gynekologové občas udělají chybu  a 
lůžková zařízení si dokáží včas vychytat komplikace. Výbor trvá na dodržování 
doporučeného postupu ambulantními i lůžkovým zařízeními. Fyziologicky těhotná má 
být odeslána do lůžkového zařízení až ve 40. týdnu gravidity. 

- Výbor ČGPS opakovaně deklaruje, že fyziologická těhotná nemusí mít v těhotenské 
průkazce vyšetření praktickým lékařem ani natočené EKG. 

- Stará a Dvořák připomínají, že věková indikace pro genetické vyšetření v ČR 
neexistuje. 

- Stará znovu připomíná nešvar konverze žádanky o screeningové ultrazvukové 
vyšetření na superkonziliární, Dvořák namítá, že scr. vyšetření pro superkonziliární 
centra není. Centra mají dělat buď superkonziliární vyšetření nebo podrobnou 
morfologii plodu. 

 
14) Potvrzení kompetence dr. Velebila v souvislosti se zpracováváním dat ze všech 

porodnických pracovišť v ČR 
 
Velebil se už e-mailem obrátil na výbor se žádostí o potvrzení pověření výborem 
ČGPS pro komunikaci s ÚZIS v otázkách  NRRZ a pro participaci v projektu 
EuroPeristat, toto potvrzení dostal.  Dvořák informuje o příčině této žádosti – 
došlo k prezentaci Velebilových dat bez jeho vědomí a také nesprávně 



interpretovaných. ÚZIS byl žádán o jejich umístění na EuroPeristatu a byla 
iniciována tisková konference za účasti ministra zdravotnictví.  
 
Velebil je autorem formulářů, systému, pracuje na tom 25 let a jde o zájmová data 
s pevným určením.  Objevila se snaha o vytvoření pracovní skupiny nad těmito 
daty. 
Feyereisl vyzdvihuje práci Velebila, jeho vzdělání, stáž v CDC a požaduje, aby 
tato data bylo možné publikovat jen s vědomím autora a jeho komentářem. Dvořák 
se dotazuje, zda data jsou majetkem naší společnosti – po odpublikování 
Velebilem. Velebil odpovídá, že by se s nimi mělo zacházet jako se survey.  Data 
jsou vždy publikována na konferenci sekce, jsou k dispozici výboru a jsou 
poskytována ÚZIS ke srovnávací kontrole s jejich daty. Mohou být k dispozici na 
webu  nSPFM nebo na ČGPS. Výbor schvaluje, aby byla data na webu společnosti 
s udáním autorství Velebila. 
 

15) Kompetence porodních asistentek běžné klinické praxe 
Pařízková mění kompetence tak, aby mohla porodní asistentka vést porody. 
Dvořák konstatuje, že ke kompetencím je samozřejmě nutno přidat i zodpovědnost  
- je otázkou pro právníky. 
 

16) Nominace zástupce ČGPS MUDr. Davida Rumpíka, Ph.D. v ČIA 
Původně navržený doc. Mardešić z důvodu pracovního vytížení odmítl, výbor 
schvaluje  dr.Rumpíka. 

 
17) Příspěvek zdravotních pojišťoven na UZ vyšetření nehrazená z veřejných prostředků 

Výbor doporučuje, aby ZP přispívaly na  screeningové vyšetření  I. trimestru a  
podrobné morfologie pouze na vyšetření provedená držiteli superkonziliárního 
certifikátu ČGPS  ČLS  JEP. 
 

18) Různé 
- Firma MedicalCore – spolupráce – další jednání budou probíhat. 
- Přišly materiály ze Společnosti lékařské genetiky – připomínka k zásadám dispensární 

péče,  doporučený postup  - společný dokument společnosti genetické a biochemické 
společnosti – materiál bude poskytnut nejprve na projednání sekcím.  

- Ověřovatelem tohoto zápisu místo Unzeitiga zvolen Špaček. 
 
Příští jednání výboru bude 20. 6. 2019 v 18 hod v Bratislavě. 
 
 
 
 
Zapsal Jan Nový 
V  Praze 28.5.2019 

 


