
Zápis z jednání výboru Společnosti českých patologů 
konaný dne 12.7.2012 na Hlavově ústavu 
 
Přítomni (bez titulů): 
P. Dundr, P. Fabián, E. Honsová, D. Kodetová, C. Povýšil, A. Ryška, A. Skálová 
Omluveni:  
J. Zámečník 
Nepřítomni: 
J. Dušková 
Pozvaní hosté: členové revizní komise. 
Přítomni:  J. Stříteský, M. Trnková 
 
1. Prof. Ryška poděkoval předchozím členům výboru a oznámil výsledky voleb nového výboru a 
revizní komise Společnosti (viz zápis volební komise). 
 
2. Členové výboru se dohodli na tajné volbě předsedy a místopředsedy. 
Volba předsedy: zvolen prof. Ryška v 1. kole (výsledky: 6 hlasů prof. Ryška, 1 hlas doc. Zámečník). 
Volba místopředsedy: navrženi: Dr. Fabián (návrh prof.Ryška) a Dr. Honsová (návrh doc. Dundr). Dr. 
Honsová navrhla, aby se navržení kandidáti zdrželi hlasování, návrh nebyl jednoznačně přijat, krátce 
se o něm diskutovalo, ale nehlasovalo se. Výsledky: Dr. Fabián 3 hlasy, Dr. Honsová 2 hlasy, 2x 
odevzdán prázdný lístek. 
Místopředsedou zvolen Dr. Fabián v 1. kole volby. 
Aklamací zvolen doc. Zámečník vědeckým sekretářem a Dr. Kodetová pokladníkem. 
 
3. Organizací voleb v Revizní komisi přislíbila Dr. Trnková. 
Prof. Ryška i ostatní členové výboru by přivítali na dalších schůzích přítomnost všech členů RK. 
 
4. Informace ohledně časopisu, prof. Ryška.  
Dle předchozího usnesení výboru nepřechází časopis Česko-slovenská patologie a soudní lékařství na 
rozdíl od většiny ostatních časopisů ČLS JEP pod nakladatelství Mladá fronta. Na základě pověření 
výboru projednali předseda a vedoucí redaktor časopisu s předsedou ČLS JEP prof. Blahošem 
převedení nakladatelských práv pro náš časopis na občanské sdružení Česká patologie, o.s., které 
bude jednat přímo s nakladateli. V současné době bude zachováno vydávání časopisu u LD. 
Rozhodnutí musí být potvrzeno předsednictvem ČLS JEP, sekretariát ČLS připraví během letních 
měsíců smlouvu. 
Cílem SčP je jednoznačně udržet kontinuitu a vysokou kvalitu časopisu, včetně indexace ve 
světových databázích a současně udržet kladnou finanční bilanci. Celý postup probíhá koordinovaně 
s představiteli soudního lékařství doc. Klírem (vedoucí redaktor) a prof. Hirtem (předseda OS). 
 
5.  Kultivace sazebníku. 
Dr. Trnková a prof. Ryška shrnuli výsledky jednání na MZ, kde proběhlo se zástupci pojišťoven a 
zástupci ministerstva jednání o tzv. „kultivaci sazebníku“ za odbornost 807 a 823. Jednání se účastnili: 
Dr. Trnková (vedoucí pracovní skupiny), Dr. Honsová a prof. Ryška. 



Přes nepříliš optimistické zadání (viz zpráva Pracovní skupiny) se podařilo prosadit 8 nových kódů 
molekulární patologie, které budou součástí naší odbornosti. Dále byl navržen a schválen tzv. 
bonifikační kód pro statimová vyšetření.  
Pracovní skupina provedla přepočet všech výkonů odbornosti 823 a 807, uvedených v Sazebníku 
zdravotních výkonů. U většiny nejfrekventovanějších výkonů rekalkulace materiálových nákladů 
nezvýšila bodovou hodnotu výkonu, neboť v odbornosti patologie zůstává stále vysoký podíl „ruční“ 
práce, která ve většině případů vysoce převyšuje ostatní náklady.  
Nejvýznamnější změny jsou u výkonů 87 225 a dále u elektronové mikroskopie. Změny jsou dány 
změnami v cenách a v životnosti přístrojů. 
Navýšení výkonu 87225 – speciální barvení – kde přístroj z původní kalkulace (zmrazovací mikrotom) 
byl nahrazen kryostatem – navýšení ze 421 na 551,30 bodů. Detaily viz Důvodová zpráva. 
Všechny změny byly předjednány a na samotném jednání byly vzneseny jen požadavky na drobná 
doplnění.  
Neruší se žádný výkon. Nemění se rozsah ani náplň výkonů v odbornosti 807. 
Výbor velice děkuje pracovní skupině (Dr. Trnková, Dr. Honsová, ing. Tvrdík a Dr. Matěj) za enormní 
množství práce a času, které přípravě změn v sazebníku věnovali. 
Pracovní skupina slovy Dr. Trnkové velmi ocenila práci autorů předchozího návrhu, který přetrval ve 
funkční formě 20let a i nyní přestál současné rekalkulace a zůstává ve svém základu nezměněn, jen se 
doplňuje. Pracovní skupina obdivuje práci kolegů, kteří vytvořili původní kalkulaci, zvl. uvědomíme-li 
si, že se počítala „na koleně“ a počítali ji naši kolegové bez ekonomického vzdělání.    
   
6. Na návrh Dr. Honsové dojde k vytvoření seznamu e-mailových kontaktů všech členů SčP. Prvním 
krokem bude porovnání databáze v Hradci Králové (příprava pro sjezdy v Litomyšli) s adresami v ČLS 
JEP.  
Zajistí prof . Ryška do příští schůze výboru.  
 
7. prof. Ryška informoval o setkání patologů a onkologů v Pardubicích (viz zápis). Dále informoval o 
pravidelném setkání na fóru onkologů v Brně (viz zápis).  
Na pracovním fóru onkologů bylo ze strany představitelů VZP výslovně přislíbeno, že pojišťovna je 
připravena podpořit výkony prediktivní diagnostiky tím, že neuplatní při vyúčtování roku 2012 
degresi. 
Vzhledem k nutnosti zajistit metodický rozvoj oboru v co nejširší míře má výbor SČP zájem na 
rozšiřování sítě center, která budou molekulární vyšetření provádět, samozřejmě při dodržení kritérií 
kvality diagnostiky, která budou odbornou společností definována. Za zcela zásadní a 
nepodkročitelnou podmínku výbor považuje pravidlo, že interpretace výsledku a jeho zasazení do 
celkového kontextu bude vždy prováděno patologem jako konečným garantem morfologické 
diagnózy.   
Výbor pověří kolegy, kteří budou v budoucnosti připravovat texty s doporučeními event. přímo 
s doporučenými postupy; tyto dokumenty a všechny změny v nich budou elektronicky zpřístupněny 
všem členům SČP. 
 
8. prof. Ryška navrhl jako úkoly pro výbor následující agendu: 
- agenda v oblasti akreditací (včetně sezvání posuzovatelů ČIA, NASKL kde by se sjednotila pravidla a 
upravily požadavky na principu odbornosti), Dr. Trnková je ochotná účastnit se jednání Odborné 
komise ČIA.  



- styk s pojišťovnami a hájení ekonomických zájmů oboru 
- časopis, jeho stabilizace a rozvoj 
- finance 
- agenda v návaznosti na kultivaci sazebníku- doporučenými postupy zlepšit pozice pracovišť různých 
regionů vůči pojišťovnám   
- příprava dalších diagnostických standardů a doporučených postupů a jejich publikace na webu 
společnosti a případně také v časopise (komentář z diskuze: Doc. Dundr poukázal na důležitost 
standardů nejen v mikroskopickém posuzování afekce, ale je nutno se jimi řídit (znát je) již od 
zpracování/přikrojení vzorků/resekátů. Spolu s Dr. Honsovou by viděli jako velký přínos postupnou 
publikaci standardů a guidelines na stránkách SčP a také v časopise. Vypracované postupy by měly 
být rozesílány e-mailem všem členům SčP.  
Doc. Dundr a Dr. Honsová jsou ochotni se spolupodílet na přípravě doporučených postupů). 
 
9. Prof. Ryška informoval o přípravách na ECP 2012 v Praze.  
Ze stipendijního fondu SČP se díky finanční podpoře sponzorů podařilo uhradit registraci pro 65 členů 
SČP. Dosud je zaregistrováno 1 570 účastníků. 
Prof. Skálová navrhla zajištění servisu (doprava z letiště apod.) pro pozvané přednášející (keynote 
lecturers).  Výbor souhlasí. 
Dr. Honsová navrhla zajistit volný vstup na Kongres pro prof. Stejskala, který byl pořadatelem 
kongresu v Praze v r. 1987. Výbor souhlasí. Vstupenku zajistí prof. Ryška. Dr. Kodetová zajistí 
organizační záležitosti. 
30.7. proběhne v Praze další schůzka Local Organizing Committee s CPO Hanser zajišťující ECP. 
 
10. Dr. Trnková navrhla, aby na stránkách SčP byly dostupné vyhlášky a zákony týkající se našeho 
oboru. Členové výboru souhlasí, ale konkrétní zajištění nebylo navrženo. 
  
11. prof. Ryška vyzval – tak jako již opakovaně v minulosti – zástupce větších, zejména univerzitních 
ústavů, aby nominovali za svá pracoviště další kolegy, kteří by se mohli stát posuzovateli pro NASKL a 
ČIA. 
 
12. Výbor schválil přijetí nových členů: Dr. Heřman (Jindřichův Hradec), Dr. Sokol (Brno), Dr. 
Vedralová (Praha - obnovení členství). 
Dále bere na vědomí zrušení členství: Dr. Tichý (Turnov), Dr. Bednářová (Hradec Králové), MVDr. 
Geisel (Kuřim) 
 
13. výbor projednal návrhy na snížení členských příspěvků: 
Mgr. I. Falková: snížení neposkytnuto 
Dr. L. Planičková: sníženo o 100Kč ze strany SČP (+ dalších 100Kč ze strany ČLS JEP) pro rok 2012. 
 
 
V Praze dne 15.7.2012  
zapsala: MUDr. E. Honsová, PhD. 


