
Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 09. 12. 2022 
 

Přítomni  distančně (abecedně a bez titulů): 

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

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

Omluveni: J. Dušková,  A. Ryška  
              

 
Kontrola zápisu z minulého jednání: 

 

1) J. Laco informoval o stavu členských příspěvků. ČLS JEP informuje neplatiče  3x ročně 

elektronicky, 1x ročně je zasílána složenka a nově byla zřízena možnost platit pomocí QR 

kódu. Informace jsou dostupné na www.cls.  

 

2) IVDR: P. Dundr byl nominován na schůzi k problematice IVDR, která se uskuteční 20. 12. 

2022 na MZ ČR s dr. Wolfem a zástupci všech laboratorních segmentů včetně patologie.  M. 

Trnková informovala o schůzce RAKL a prof. M. Macka, který je koordinátorem Medical 

Device Coordination Group: výjimky pro LDT pro laboratorní obory. Bude řešeno na další 

schůzi výboru. 

 

3) M. Trnková informovala o výsledcích jednání  Rady poskytovatelů zdravotní péče a zástupci 

MZ ČR o telepatologii ze dne 18. 10. 2022: v současné době je problematika řešena na 

úrovni legislativy, MZ i plátci souhlasí s principem ekvivalence mezi odečítáním 

bioptických/cytologických nálezů ze světelného mikroskopu a digitalizovaných preparátů 

z monitoru. 

 

4) Výbor byl informován M. Trnkovou o proškolení Martina Duška a Dušana Žiaka na 

posuzovatele NASKL. 

 
5) J. Laco oznámil, že členové revizní komise se seznámili s průběžnými výsledky hospodaření  

SČP, které byly odsouhlaseny všemi členy RK bez námitek.  

 
6) Výbor diskutoval pokračování tvorby guidelines i v dalším období. Nejbližší bude guideline 

týkající se karcinomu endometria. J. Laco a O. Daum připraví návrh dalších možných 

guideline a problematika bude diskutována na příštím zasedání výboru. 

  

7) J. Dušková výbor upozornila, že nebyla proplacena odměna V. Kramářovi za sběr dat 

z referenčních laboratoří, a vyplacení odměny bude přesunuto na rok 2023. Výbor zároveň 

schválil odměnu V. Kramářovi za sběr dat v roce 2023 ve výši 25 tis. kč. 

  

8) Výbor ustanovil hodnoticí komisi ke stipendiím na ECP 2023 (Dublin). Počet stipendií a 

podmínky pro jejich udělení – viz příloha č. 1. 

 

 
 

Aktuality: 
 

1) Výbor SČP zhodnotil sjezd SČP a ČSHL, který proběhl v Praze, jako úspěšný. Celkem bylo na 
sjezdu registrováno více než 300 účastníků. V roce 2023 se bude konat ve Zlíně, v roce 2024 
v Ostravě a v roce 2025 v Plzni.  



 
2) Výbor diskutoval problematiku testování somatických mutací z nádorové tkáně 

v Endokrinologickém ústavu v Praze. Výbor pokládá tuto situaci za zcela nepřijatelný 
precedens, který narušuje koncepci molekulárního testování somatických variant z nádorové 
tkáně, kterou dlouhodobě ve spolupráci s odbornými společnostmi a plátci prosazujeme a 
realizujeme. Výbor pověřuje P. Dundra, aby situaci diskutoval s plátci. 
 

3) Od 1. 1. 2023 platí kód 87701 pro somatické testování NGS, který v budoucnu nahradí kód 
94365. V tuto chvíli však kód nebude po diskuzi s plátci nasmlouván, nejprve musí proběhnout 
jednání týkající se dané problematiky. Aktuálně bylo schváleno jeho nasdílení Společnosti 
lékařské genetiky (odb. 816), pouze pro účely náhrady stávajícího kódu 94365 těm 
laboratořím, které mají aktuálně somatický NGS (94365) nasmlouvaný.  
 

4) P. Dundr informoval, že proběhla diskuze týkající se problematiky NGS liquid biopsy se zástupci 
výboru ČOS. P. Dundr kontaktoval zástupce výboru České společnosti lékařské biochemie 
s návrhy na společnou koordinaci této problematiky. Výbor pověřuje P. Dundra k dalším 
jednáním. 
 

5) Výbor odsouhlasil, že v roce 2023 bude uděleno maximálně 10 stipendií pro účast na 35. 
Evropském sjezdu patologů (ECP) v Dublinu (ve výši časného registračního poplatku člena ESP 
+ 20 000 Kč na osobu). Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. 
 

6) Výbor poskytl záštitu nad Seminářem mladých patologů v Litomyšli, který se bude konat 31. 3.-
1. 4. 2023 v Litomyšli. 
 

7) Výbor poskytl záštitu akci „Pannonia Gastrointestinal Working Group Meeting“, 12.-.13. 5. 
2023 online, pořadatelem bude Lékařská fakulta Plzeň, organizuje O. Daum. 
 

8) J. Zámečník informovat o práci redakční rady, která již má připravena témata pro časopis SČP 
na rok 2023. 
 

9) M. Trnková informovala o nové normě s přechodným obdobím do 2/2024. Výbor se bude 
problematikou zabývat na některém z příštích zasedání. 
 

 
 
 

Noví  členové:   Livia Molčanyová, Markéta Kalinová, Lucie Michalová 
 
Přechodné snížení poplatku: Mária Gregová 
 
Zrušení členství: Lumír Pock, Kateřina Steinerová  
 

          Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční:  

          

       17.02.2023 od 9hod distančně 

       05.05.2023 od 9hod distančně 

      23.06.2022  od 10hod  prezenčně na Hlavově ústavu v Praze 

       Zapsala: Eva Sehnálková 


