
Schůze výboru ČKS, 22. března 2022, 13.00hod, Brno 

 

Přítomni: J. Bělohlávek, M. Hutyra, J. Kautzner, A. Linhart, M. Mates, Z. Moťovská, P. Ošťádal, T. Paleček, 

R. Pudil, R. Rokyta, H. Skalická, J. Šťásek, M. Táborský, M. Aschermann 

Předsedové asociací s hlasovacím právem:  I. Karel, F. Málek, P. Kala, J. Peichl, M. Vrablík 

Členové kontrolní komise bez hlasovacího práva: P. Neužil 

Omluveni: V. Bulková, J. Janoušek, D. Zemánek, P. Jansa 

1. Zápis z minulé schůze výboru ČKS 

Zápis prosincové schůze výboru ČKS byl schválen per rollam.  

 

2. Volby nového předsedy ČKS pro období 2023-2027 

A. Linhart informoval výbor, že v souladu se stanovami ČKS musí proběhnout 1 rok předem volba 

budoucího předsedy. Byli nominováni dva kandidáti, P. Ošťádal a J. Kautzner. Oba kandidáti se představili a 

prezentovali své vize a koncepce rozvoje ČKS. Postupně také odpovídali na otázky kladené členy výboru. A. 

Linhart dal hlasovat, jestli členové výboru souhlasí, aby hlasoval i I. Karel, který byl připojen online. 

Hlasování: 18 pro. Výbor dále zvolil skrutátory (hlasováním 19 pro), M. Táborský, A. Linhart a M. Hutyra. Na 

sčítání hlasů dohlížel P. neužil jako člen kontrolní komise. Proběhlo I. kolo volby, každý hlasující obdržel 

obálku a lístky se jmény obou kandidátů. V prvním kole obdržel P. Ošťádal 16 hlasů, J. Kautzner 2 hlasy, 1 

hlas byl neplatný. Pro druhé kolo volby opět každý hlasující obdržel obálku a lístky se jmény obou kandidátů 

a při hlasování obdržel P. Ošťádal 16 hlasů, J. Kautzner 2 hlasy a 1 hlas byl neplatný. Předsedou ČKS pro 

období 2023-2027 byl zvolen prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.  

 

3. Změna stanov ČKS 

A. Linhart informoval prezentoval výboru všechny změny ve stanovách. Budou zapracovány ještě drobné 

připomínky, následně budou stanovy předloženy právníkovi a 30 dnů před členskou schůzí budou se všemi 

změnami vyvěšeny na webu ČKS. Následně bude na členské schůzi odhlasováno jejich znění a stanovy 

budou podány na Krajský soud v Brně. 

 

 

4. ČKS TV – spolupráce s Mobymedia  

Společnost Mobymedia zaslala výboru ČKS vyúčtování prací na ČKS TV za rok 2021. Výbor to vzal na 

vědomí, souhlasí s budoucí spoluprací a dalšími jednáními v této věci byl pověřen M. Táborský – hlasování 

18 pro, 1 se zdržel. 

 

5. Výroční sjezd ČKS 2022 

L. Klímová informovala výbor o organizačních přípravách sjezdu: Dne 10. března bylo odesláno potvrzení 

všem přednášejícím/předsedajícím o zařazení sdělení/bloku do programu sjezdu. Na webu sjezdu je k 

dispozici online verze programu, pdf bude zadáno bude kompletní program, počítá se do konce března. 

Program sjezdu (prezenční část) začíná v neděli v 10,00 hod, kdy budou otevřeny i stánky v pavilonu A1 – 

raut bude po skončení Slavnostního zahájení po 20.hodině. Společenský večer bude 9.5. od 20,00 hod v 

hotelu Voroněž. Kardioběh/Kardiochůze J. Tomana bude 9.5. ráno. Výbor souhlasí s poskytnutím plochy 

zdarma pro Internistickou společnost. 

 

6. Návrh na vznik PS pro trombózu a hemostázu  

Z. Moťovská informovala výbor, že zakladatelé PS jsou Z. Moťovská, P. Kala, P. Ošťádal, I. Varvařovský, M. 

Táborský, P. Widimský. Hlavními důvody pro vznik této PS jsou význam problematiky Trombózy u KV 



nemocí, struktura asociací a pracovních skupin ČKS respektuje strukturu ESC, zájem členů ČKS, Česká 

kardiologie je lídrem v oblasti klinického výzkumu v této problematice. Cíle této PS jsou podpora šíření 

znalostí a postgraduálního vzdělávání (orientace v problematice, zejména léčebných postupech zvýší 

úroveň klinické péče a adherenci k EBM), iniciace a podpora výzkumných aktivit (základního i klinického 

výzkumu), úzká spolupráce s WG On Thrombosis ESC / a Národních společností, rozvoj spolupráce 

zaměřené na problematiku – v rámci ČLS JEP, stimulace zájmu a podpora mladých lékařů pří získávání 

grantů. 

Výbor hlasoval o vzniku této PS, 18 pro. 

 

7. Registr srdečního selhání 

F. Málek seznámil výbor s plánovaným registrem srdečního selhání. Popis studie: Multicentrická, 

observační, prospektivní studie zaměřená na úroveň diagnostiky a léčby chronického srdečního selhání 

v České republice. Cílem studie je zjistit stav diagnostiky a léčby srdečního selhání v ČR. 

Centra budou ambulance srdečního selhání kardiologických center (AmbSS) a kardiologické ambulance 

(KarAmb) deklarující péči o pacienty s chronickým srdečním selháním (CHSS). Pacienti budou ambulantní 

nemocní s CHSS >18 let splňující diagnostická kritéria srdečního selhání. Výbor bere na vědomí. 

 

 

8. Projekt pacientského portálu 

A. Linhart oslovil společnost Medical Tribune ohledně spolupráce ve smyslu natočení videí s odborníky na 

dané téma a rozhovory s pacienty. Požádal výbor o souhlas s uzavřením smlouvy s Medical Tribune. Výbor 

hlasoval: 19 pro. 

 

9. Různé 

a) Cor et Vasa – již vyšlo č. 1/2022 + první suplementum, číslo 2/2022 v přípravě – guidelines, vyjde ke 

sjezdu ČKS. Současně připraveno suplementum 2/2022, text prof. Táborský a dále překlad článku z Mayo 

Clinic – topic Fyziologie LVAD, doc. Kára. Počty stahovaných článků – prosinec 9700, leden 3600, únor 7111 

Dále přišla nabídka ESC – publikace 8 článku Year in CV medicine 2021. Výbor se domluvil, že všechny články 

z ESC vyjdou v angličtině. 

b) Návrh vzdělávacího systému v podoboru vrozené srdeční vady v dospělosti pro kardiology – je 

organizován, garantován a financován Českou kardiologickou společností, Pracovní skupinou chlopenní a 

vrozené srdeční vady a Centry vrozených srdečních vad v dospělosti v ČR. Za úspěšné dokončení 

vzdělávacího systému v podoboru vrozené srdeční vady (VSV) v dospělosti je považováno absolvování: 

všech čtyř jednodenních edukačních seminářů včetně alespoň jedné hands-on sekce, jednodenní stáže 

v Centru VSV v dospělosti, kterou lze uznat i zpětně. Její absolvování a doporučení úspěšného ukončení 

vzdělávacího systému potvrdí vedoucí Centra VSV. Edukační semináře budou 4 za rok (cca každé čtvrtletí) a 

budou se každý rok opakovat v Praze (cca dvě třetiny termínů) a v Brně (cca jedna třetina termínů). Hands-

on sekce bude součástí každého tohoto semináře pro maximálně 20-ti člennou skupinu přihlášených. 

 Absolvent vzdělávacího systému bude po dobu 5 let oprávněn v péči o pacienty s VSV vykazovat budoucí 

kód „kardiologické vyšetření pacienta s komplexní VSV“, zohledňující složitost a časovou náročnost a bude 

mít možnost navázat spolupráci s Centry VSV. Pro obnovení oprávnění je třeba během 5 let znovu 

vzdělávací systém opakovat. M. Mates požádal výbor o podporu tohoto programu: Hlasování: 19 pro. Dále 

výbor hlasoval o jednání o úhradových podmínkách formou signálního kódu: 18 pro. 

c) Žádosti o výběrová řízení – A. Linhart upozornil na žádosti o výběrová řízení, které chodí na sekretariát 

ČKS. ČKS je členem výběrových řízení na zřízení nových ambulancí a před časem byla pověřena ČA 

ambulantních kardiologů o vypracování seznamu zástupců pro VŘ v jednotlivých krajích. Bohužel někteří ze 

seznamu mají konflikt zájmů, proto byl požádán předseda ČAAMK o revizi tohoto seznamu a případné 

úpravy a o schvalování vyjádření výborem ČAAMK. 



d) Aktivní účast členů PS Kardio 35 na ESC kongresu 2022 – výbor odsouhlasil finanční podporu mladých 

kardiologů, kteří zaslali svá abstrakta na ESC kongres 2022. Výbor hlasoval: 18 pro. 

 

 

 

10. Noví členové 

Řádní – lékaři: 

MUDr. Jana Chvátalová, Brno 

MUDr. Lucie Hoznauerová, Praha 4 

MUDr. Karolínka Kvasničková, Praha 

MUDr. Jan Křeček, Praha 

MUDr. Matěj Maďar, Praha 

MUDr. Milada Mlejnková, Říčany u Brna 

MUDr. Martin Paľko, Zlín 

MUDr. Vojtěch Plaček, Plzeň 

MUDr. Jana Veselovská, Horažďovic 

 

Řádní – nelékaři: 

Mgr. Kateřina Bobčíková, Ostrava 

Ing. Tomáš Souček, Liberec 

 

Zahraniční 

MUDr. Michal Lapides, Mistelbach, Rakousko 

MUDr. Jan Páleš, Bratislava 

 

 

 

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 18, proti 0. 

 

Příští schůze výboru se uskuteční dne 19. dubna 2022, zoom. 

 

 

……………………………………………………………. 

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart 

 

 

 


