
 Zápis ze schůze starého a nového výboru ČAAK 15.9.2020  

 

Přítomni:    
prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Janota, CSc.; MUDr. 

Andreas Krüger, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Oštádal, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., 

FESC; prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.; doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI; doc. MUDr. 

Milan Hromádka, Ph.D.; MUDr. Michael Želízko, CSc.; prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC 

 

Omluveni: prof. Mgr. MUDr. Jiří Pařenica, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D. 

 

 

Program:  
 

1. Volby do výboru ČAAK 

 ihned po schůzi kontaktuje Bc. Ebelová Ivu Pavézkovou k vyhlášení voleb do výboru 

ČAAK 

 členy volební komise byli ustanoveni: prof. Bělohlávek, doc. Kala, MUDr. Janota 

 

2. Kongres 2020 – fyzický, virtuální či hybridní? 

 SPAhotel Thermal navýšil cenu za pronájem konferenčních prostor o 100% 

 momentálně v řešení covid compliantní varianta prezenčního kongresu v pražských 

konferenčních centrech Cubex a O2 universum (větší prostor pro rozptýlení účastníků, 

prostor pro vystavovatele) 

 je potřeba stanovit co nejpřívětivější storno poplatky, případně varianta přechodu na 

virtuální podobu s minimálními náklady (podmínky aktivně řeší prof. Bělohlávek) 

 zatím je stále aktuální dvoudenní varianta se dvěma paralelními sekcemi, v případě nutnosti 

přechodu na virtuální podobu by se jako varianta nabízelo prodloužení doby trvání 

konference 

 stanoven organizační výbor: prof. Bělohlávek, prof. Ošťádal, prof. Rokyta, doc. Kala, 

MUDr. Krüger 

 stanoven programový výbor: prof. Moťovská, prof. Bělohlávek, prof. Hutyra,  

MUDr. Želízko, doc. Hromádka 

 tématické okruhy pro program konference je nezbytné vyhotovit do týdne 

 organizace workshopu: doc. Hromádka, MUDr. Janota 

 interaktivní sekce: MUDr. Janota (EKG kvíz), doc. Kala + MUDr. Želízko (kazuistiky), 

prof. Hutyra + doc. Hromádka (echo), á 1 hodina 

 je potřeba zajistit možnost „life“ přihlášení účastníků do diskuze, aby byla zachována 

maximální interaktivita 

 

3. Návrh úprav v provozním řádu ČAAK 

 návrhem je vypustit omezení členství na dobu 2 volebních období 

 hlasování: 6x ANO, 7x NE, 1x zdrženo 

 návrh nepřijat 

 

4. Odborný program ČKD 

 CHIESI sponzorovaný blok 1 h (domluven s prof. Táborským) 

 zajistí prof. Bělohlávek a prof. Ošťádal 

 

 



 

5. Odborné stanovisko ČAAK – cangrelor k projednání 

 návrh vydat odborné stanovisko (stručně 2 věty k doporučení) ve formě dopisu podepsaném 

předsedy ČAAK a ČAIK 

 proběhla diskuze k tématu 

 hlasování: 4x ANO, 6x NE, 1x zdrženo 

 návrh nepřijat 

 

6. Termín příští schůze výboru ČAAK: 13.10.2020 13:00. 

 

Zapsala: Bc. Denisa Ebelová 

Schválil: prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., předseda výboru ČAAK 


