
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 
9. 1. 2014 v 10,00 hod. v Hradci Králové 

 

 

Přítomni:  prof. Ryška, prof. Dušková, prim. Kodetová, doc. Honsová, doc. Dundr, prim. Fabian, doc. 

Zámečník 

Omluveni: prof. Povýšil, prim. Palas 

Hosté: revizní komise - prof. Hermanová, dr. Geierová 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Závěr: bez připomínek. 

K jednotlivým bodům: 

 - Prof. Ryška informoval o nabídce IBA MU, která je datovým správcem Národního 

onkologického registru (NOR) o nabídce poskytnout finanční podporu pro práci zástupce SčP 

(dr. Stříteského) a poskytnout personální součinnost při jeho činnosti. Výbor společnosti 

nabídku vítá a souhlasí. 

- program EHK na morfologickou diagnostiku - úkol trvá, program je v přípravě (odpovídá: dr. 

Geierová, prim. Fabian - ve spolupráci se společností SEKK). 

- Prof. Ryška informoval výbor o stadiu rozpracování jednotlivých dokumentů Doporučených 

postupů naší odborné společnosti. Připravené dokumenty je třeba oponovat a po 

dopracování schválit výborem. Poté budou publikovány v časopise Česko-slovenská patologie 

a na webu společnosti.  

- prim. Fabian informoval výbor o probíhajícím jednání s prof. Šmardovou z Ústavu 

experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU v Brně ohledně kurzu Molekulární 

diagnostiky pro patology. 

 

2. Výbor obsáhle diskutoval nastalou situaci ohledně autoptické praxe, vzniklé s platností nového 

občanského zákoníku od 1. 1. 2014, a zabýval se několika právními výklady nastalé situace. 

Výbor vyslovil nad nastalou situací politování, zvláště když neměl možnost se ani v minulosti k 

připravovaným novým právním úpravám této problematiky vyjádřit v připomínkovém řízení. 

Závěr:  

Právní interpretace nastalé situace ohledně pitevního provozu v ČR je nejistá. Výbor SčP ČLS JEP 

doporučuje všem svým členů konzultovat právní oddělení svých zdravotnických zařízení a 

řídit se jejich pokyny. 

Řešením situace může být až novelizace této právní úpravy. Výbor společnosti ústy předsedy osloví 

v tomto smyslu příslušné parlamentní orgány a MZČR. 

 

3. Výbor Společnosti českých patologů projednal dopis prof. Paličky ze dne 23.12.2013 týkající se 

připravované dohody mezi ČLS JEP a ČIA. 



Výbor jednomyslně konstatoval, že se ztotožňuje s názorem Rady klinických laboratoří, že akreditaci - 

jakkoli je její místo v systému zvyšování kvality práce laboratoří nezastupitelné - nepovažuje za 

výsadní prostředek pro posuzování kvality laboratoří. Tu lze jistě posuzovat i jinými způsoby - 

audit NASKL (coby orgánu ČLS JEP, ve kterém mají všechny odborné společnosti možnost 

uplatňovat své personální, přístrojové a jiné požadavky, nepodkročitelná minima, apod.) je 

zcela validním a relevantním způsobem posouzení kvality práce zdravotnické laboratoře. 

Výbor pověřuje předsedu společnosti, aby o stanovisku informoval prof. Paličku. 

 

4. Prof. Ryška informoval výbor o písemné žádosti Centra laboratorní medicíny Krajské nemocnice 

Liberec, a.s. o zařazení pracoviště do sítě referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku. 

Závěr diskuze: Výbor konstatuje, že odborná společnost nemůže do sítě referenčních 

laboratoří žádné pracoviště zařadit, může jen vydat doporučení. Případné doporučení však 

musí být podloženo splněním předepsaných podmínek. Ty musí laboratoř nejdříve doložit a 

pak může výbor o svém případném doporučení rozhodnout. 

 

5. Výbor schválil program stipendií pro nadcházející kongres ECP 2014 v Londýně:  
O přidělení stipendia pro účast na 26th European Congress of Pathology (ECP 2014) v 
Londýně 30. 8. - 3. 9. 2014 (čítající kongresový poplatek ve výši poplatku členů ESP + 15 tis. Kč 
jako příspěvek na cestovné a ubytování) se mohou přihlásit členové SČP ČLS JEP, kteří budou 
mít na kongresu aktivní účast (přednáška nebo poster, pouze jako 1. resp. prezentující autor).  
O konečném přidělení/nepřidělení stipendia rozhodne výbor SčP.  

Vyhlášení soutěže o stipendia s podrobnostmi proběhne na našich webových stránkách. 

Zajistí: prof. Ryška. 

 

6. Výbor SčP rozhodl, že v rámci Českého sjezdu patologů (spojený se Seminářem mladých patologů) 

11. - 12. dubna 2014 v Litomyšli, proběhne plenární schůze Společnosti českých patologů 

ČLS JEP. Informace o tomto bude umístěna na www společnosti a do pozvánky na sjezd. 

Zajistí: prof. Ryška. 

 

7. Výbor SčP diskutovat problematiku různých forem členství v naší společnosti.  

Závěr: K této otázce by se měla vyjádřit plenární schůze členů. Bod k této problematice na 

plenární schůzi připraví doc. Honsová a prim. Trnková. 

Prof. Ryška informuje žadatele, kteří by byli potenciálními kandidáty na tzv. přidružené 

členství, že o jejich žádosti o členství bude rozhodnuto po vyřešení otázky různých typů 

členství a po projednání případných změn stanov vedením ČLS JEP. 

 Zodpovídá: doc. Honsová a prim. Trnková 

 

8. Výbor diskutoval možnost spojení SčP ČLS JEP a české větve IAP.  

Závěr: Výbor se sloučením souhlasí a pověřuje předsedu společnosti, aby ohledně této 

možnosti jednal s vedením ČLS JEP. 

Zodpovídá: prof. Ryška. 



 

9. Prim. Kodetová informovala o průběžném hospodaření SčP. Stav hospodaření je uspokojivý. Výbor 

SčP vzal zprávu na vědomí.  

 Zodpovídá: prim. Kodetová. 

 

10. Šéfredaktor časopisu Česko-slovenská patologie (doc. Zámečník) informoval výbor o výsledcích 

hospodaření časopisu za minulý rok a představil ediční plán pro rok 2014. Rokem 2014 se 

otevírá jubilejní 50. ročník časopisu, této skutečnosti bude letos věnována na stránkách 

časopisu pozornost. V této souvislosti informoval doc. Zámečník výbor o změnách grafiky a 

obálky časopisu od ročníku 2014. Výbor projednal a souhlasí s navrženými změnami ve 

složení redakční rady (namísto doc. Feita bude členem redakční rady doc. Křen, novým 

členem redakční rady se stává doc. Dundr). 

 Zodpovídá: doc. Zámečník 

 

11. Výbor Společnosti českých patologů   vyhlašuje soutěž o HLAVOVU CENU za rok 2013 za nejlepší 

původní práci z oboru patologie a také  soutěž o LAMBLOVU CENU za rok 2013 za nejlepší 

původní práci v oboru patologie publikovanou v předchozím roce členem Společnosti českých 

patologů ČLS JEP ve věku do 35 let.  

Složení hodnotitelské komise zůstává stejné jako v předchozím roce (prof. Skálová, prof. 

Hermanová, doc. Jirásek).  

Termín odevzdání nominací bude 1.3.2014 k rukám předsedkyně komise prof. Skálové.  

Vítězné práce budou představeny a oceněny podobně jako v minulých letech v rámci 

Českého sjezdu patologů (spojený se Seminářem mladých patologů) 11. - 12. dubna 2014 v 

Litomyšli. 

 

12. Výbor schválil přijetí těchto nových členů:  

MUDr. Markéta Válková, Ústí n.L. 

MUDr. Jiří Soukup, Hradec Králové 

MUDr. Lukáš Velecký, Brno 

MUDr. Jiří Lenz, Brno 

MUDr. Michal Tichý, Brno 

Výbor bere na vědomí změny údajů u těchto členů: 

MUDr. Richard Domín 

Výbor bere na vědomí žádostí o zrušení členství těchto členů: 

MUDr. Jungová Alexandra 

MUDr. Hana Heck 

Výbor souhlasí se snížením členského poplatku těmto členům (z důvodů čerpání rodičovské 

dovolené) o 200,- Kč:   MUDr. Marie Vinahorová 

 



Další schůze výboru SčP ČLS JEP se budou konat: 

17. března v 10,00 hod. ve VFN, Praha  

28. dubna 2014 v  12,00 hod. ve VFN, Praha  

16. června 2014 ve 12,00 hod. v Brně  

 

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D  

Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP  

 

Zapsal:  

Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.  

Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP  

9. 1. 2014 


