
Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 07. 10. 2022 
 

Přítomni  distančně (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru:, 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 

Nepřítomen: O.Daum 
              

 
Kontrola zápisu z minulého jednání: 

 

1) Opět byla diskutována problematika členů SČP, kteří mají neuhrazené členské příspěvky. 

Tito budou upozorněni dle platných předpisů ČLS JEP. Všechny informace týkající se 

problematiky členských příspěvků jsou dostupné na stránkách ČLS JEP www.cls. 

 
2) Výbor diskutoval problematiku IVDR. Situace je nadále nezměněná, bližší informace týkající 

se realizace v praxi nad rámec již uveřejněného a diskutovaného včetně požadavků na 

validaci LDT nejsou v tuto chvíli známé. 

 

3) M. Trnková informovala, že jednání s Radou poskytovatelů zdravotní péče a zástupci MZ ČR 

o telepatologii bylo opakovaně posunuto - nyní na 18. 10. 2022 (účastnit se bude M. 

Trnková, P. Dundr). 

 
4) M. Trnková informovala o novinkách v RAKLu: kolegové Martin Dušek a Dušan Žiak jsou 

v kontaktu s NASKL a jejich školení proběhne 20. 10. 2022 – stanou se novými posuzovateli. 

 

 
 

Aktuality: 
 

 
1) V rámci 47. Sjezdu českých patologů se uskuteční plenární schůze SČP (v pátek 4. 11. 2022 v 

18:30 v Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6). Schůze je přístupná všem členům 
společnosti, bez ohledu na to, jestli se budou účastnit sjezdu. Předběžný program schůze: 
- Dundr: zahájení, problematika jednání s pojišťovnami, problematika molekulárního 

testování a sítě referenčních laboratoří, problematika IVDR 
- Trnková: úpravy kódů, jednání s MZ, digitalizace 
- Laco: zpráva revizní komise, informace o stavu guidelines 
- Zámečník: problematika časopisu 
- Dušková: informace o hospodaření 
- Fabián: EHK, stipendia SČP 
-  

2) Výbor schválil proplacení odměny: Hlavovy, Lamblovy a Bednářovy ceny v částkách 10 tis., 10 
tis. a 5 tis. kč. Proplacení laureátům ( J. Sikora, Michael Michal, P. Dundr) zajistí J. Dušková. 
 

3) Informace z ECP v Basileji ze zasedání Advisory Board (AB) ESP (dr. Kamarádová) 
a) AB diskutoval problematiku IVDR v jednotlivých státech a možnosti zapojení ESP  
b) Výboru SČP předána žádost o humanitární pomoc Ukrajině cestou společnosti ukr. 

patologů 
c) účast v přípravách na další ECP za SČP dr. Kamarádová – příprava programového bloku ve 

spolupráci s Educational Comittee ECP  
 



 
 
4) Členové revizní komise se seznámili s průběžnými výsledky hospodaření SČP, které byly 

odsouhlaseny všemi členy RK bez námitek. Byl předložen stav plateb členských příspěvků. 
 

5) J. Laco informoval o nově připravovaných guidelines: do konce roku 2022 budou připraveny 
další guideline (karcinom endometria) 

  
 
6) Byla diskutována problematika sběru dat vyšetření prediktivních markerů z tzv. prediktivních 

laboratoří: Výbor SČP i nadále podporuje sběr anonymních dat V. Kramářem, kterému za to 
bude stejně jako v letošním roce i v příštím roce poskytnuta odměna z prostředků SČP. Výbor 
pověřuje P. Dundra, aby oslovil nové RL, zda se chtějí do tohoto sběru dat zapojit. 

 
7) Výbor souhlasí s vypsáním stipendií na ECP 2023 (Dublin). Podmínky pro udělení a počet 

stipendií budou řešeny na příštím zasedání výboru. 
 

 
 

Noví členové:  Simona Dostálová, Andrea Felšöová, Dominika Kellnerová, Jitka Uhlíková, Andrea Vacková 
 
Přechodné Snížení poplatku: Helena Skálová 
 

          Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční:   

       9. 12. 2022 prezenčně od 10:00 hod na Hlavově ústavu v Praze 

       Zapsala: Eva Sehnálková 


