
Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 12. 03. 2021 
 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: O. Daum, P. Dundr, J. Dušková, P. Fabian, T. Jirásek, R. Matěj, A. Ryška, M. Trnková, 

J. Zámečník 

Členové revizní komise: D. Cempírková, K. Kamarádová, J. Laco, E. Sehnálková, I. Staniczková-Zambo 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) M. Trnková informovala o schválení  SZV MZČR 2 nových výkonů a úpravy frekvence u 4 

výkonů: 

87694 - VYHLEDÁNÍ A OVĚŘENÍ MATERIÁLU PRO KONZULTAČNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ PŘEDÁNÍ 

NA KONZULTAČNÍ PRACOVIŠTĚ 

87695 - VYHLEDÁNÍ A OVĚŘENÍ MATERIÁLU PRO PREDIKTIVNÍ VYŠETŘENÍ, VČETNĚ PŘEDÁNÍ 

NA REFERENČNÍ PRACOVIŠTĚ 

87231 - 60/ TÝDEN A 120/ROK 

87433, 87435 a 87437 - 6/TÝDEN A 20/ROK 

2) M. Trnková byla pověřena Komisí pro screening karcinomu děložního hrdla přípravou výkonu 

pro použití CINTEC na cytologická vyšetření v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla. 

Výbor souhlasí, jako nutné ale vnímá, aby se jednalo o výkon spadající pod odbornost 

807_823. 

3) Problematika komplexního prediktivního testování metodou NGS byla úspěšně ukončena. 

V číselníku VZP jsou s platností od 9.3.2021 uveřejněny kódy pro toto testování (viz 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotni-vykony - str. 180) 

4) Jednání s plátci týkající se problematiky diagnostického (nikoliv tedy prediktivního) testování 

metodou NGS u solidních nádorů zatím nebylo realizováno. Výbor pověřuje P. Dundra a další 

nominované účastníky (A. Ryška, R. Matěj a T. Jirásek) k iniciaci tohoto jednání, vzhledem 

k epidemiologické situaci související s COVID-19 s časovým odstupem dle aktuální situace. 

5) Problematika odečítání preparátů patologem mimo vlastní pracoviště: P. Dundr recentně 

oficiálně oslovil náměstka VZP Ing. D. Šmehlíka, MHA. V tuto chvíli žádná další jednání 

neproběhla, výbor se problematice bude dále věnovat až v návaznosti na jednání s plátci. 

6)  Konání Panonského sjezdu je letos zrušeno a přesunuto na roku 2022 (prof. L. Plank – 

Slovenská republika). 

7) A. Ryška informoval o pořádání 4th Meeting of the Pannonian Working Group of 

Gastrointestinal Pathology – jako reprezentant ČR v programovém výboru byl výborem SČP 

nominován O. Daum. Seminář se bude konat 7.-8.5.2021 online, link je zveřejněn na 

stránkách SČP. 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotni-vykony


 

 

Aktuality: 

1) Výbor diskutoval problematiku připravovaného výkonu pro testování PD-L1 certifikovaným 

kitem SP142. Kód je v přípravě, jeho existence a možnost nasmlouvání/vykazování 

příslušnými RL je však navázána na schválení léčby SÚKL, což v tuto chvíli není. Aktuálně je 

tedy vyšetření PD-L1 (IC, SP142) pro účely indikace léčby atezolizumabem hrazeno f. Roche a 

zajištěno smluvně ve 4 RL (Bioptická laboratoř s.r.o., FNHK, MOÚ, VFN).  

2) J. Zámečník informoval o finanční situaci časopisu, aktuální situaci týkající se sponzoringu, a 

výhledovém obsahovém plánu.  

3) J. Zámečník informoval o připravovaném upgrade www stránek spojených s novou učebnicí 

patologie, kam budou vkládány nově také kazuistiky k ilustraci chorobných stavů v jejich 

komplexnosti. 

4) Výbor SČP děkuje R. Nenutilovi  (MOÚ Brno) za dlouholetou odbornou, spolehlivou a 

záslužnou činnost supervizora SEKKu v rámci cyklů HR. Na jeho místo byl nově navržen a 

odsouhlasen M. Němeček ze stejného pracoviště. 

5) Předseda revizní komise J. Laco informoval o hromadném emailu členům SČP, který 

obsahoval oznámení ČLS JEP s pokyny pro platbu členských příspěvků na rok 2021 – viz také 

http://www.patologie.info/zpravy/clanek/551. Výbor doporučuje kontrolu e-mailové 

schránky včetně složky „Nevyžádaná pošta“. 

6) Výbor diskutoval problematiku fungování české pobočky IAP a členství v této organizaci. 

Problematice se ještě bude věnovat podrobněji po aktuálně probíhajících volbách do IAP. 

7) Guidelines: práce kontinuálně pokračují, v přípravě jsou témata melanom, apendix, prs, jícen 

a žaludek. 

8)  Výbor diskutoval opětovně problematiku „klinických doporučených postupů KDP“. Námitky 

proti KDP Nádorů měkkých tkání vznesené zejména k zavedení institutu povinného „druhého 

čtení“ a dalším nesrovnalostem jsou ve stádiu zapracování po neformálních jednáních P. 

Dundra a J. Zámečníka. Zásadním problémem jsou však již schválené KDP časného karcinomu 

kolorekta, k nimž se SČP ČLS JEP nebyla vyzvána vyjádřit, byly publikovány bez účasti 

patologa a bez vědomí SČP ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že KDP obsahují nevalidní informace, 

které nemají oporu v platných evidence-based guidelines (např. WHO klasifikace) a obsahují 

kontroverzní otázky, výbor pověřil K. Kamarádovou, M. Hermannovou, O. Dauma a P. 

Fabiana o prostudovaní materiálu a jeho oponenturu. Následně bude oficiálně kontaktován 

pořadatel KDP, prof. Zavoral se žádostí o revizi tohoto závazného dokumentu po vypořádání 

odborných námitek specializovaných odborníků SČP ČLS JEP.  

9) J. Dušková informovala o financování. 

10) Výbor znovu diskutoval problematiku Lamblovy a Hlavovy ceny, výzva k nominaci bude 

uveřejněna v nadcházejícím čísle časopisu. 

Výbor schválil nové členy:  Markéta Vohníková, Dušan Zoufalý 

Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční distančně 14. 5. 2021 a prezenčně 25. 6. 2021. 

Zapsala: Eva Sehnálková 

http://www.patologie.info/zpravy/clanek/551

