
Schůze výboru ČKS, 14.12. 2021, 13.00hod, Praha, Brno, Zoom 

 

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

Rokyta, , J. Šťásek, M. Táborský 

Předsedové asociací s hlasovacím právem:  M. Málek, P. Kala, P. Peichl, M. Vrablík, 

Předsedové PS a členové kontrolní komise bez hlasovacího práva : J. Jansa, P. Kala, V. Melenovský, P. 

Neužil, D. Hetclová, D. Zemánek 

Omluveni: V. Bulková, I. Karel, E. Klásková, Z. Moťovská, H. Skalická, P. Widimský 

1. Zápis z minulé schůze výboru ČKS 

Zápis prosincové schůze výboru ČKS byl schválen. Výbor hlasoval: 15pro. 

 

2. Zhodnocení ČKD 

A.Linhart informoval výbor o průběhu Českých kardiologických dnů. Akce se konala virtuálně a celkem 

bylo připojených 347 účastníků. Finančně akce vyšla pozitivně.  

 

3. Informace o průběhu konference ČAAK 

P. Ošťádal informoval výbor o průběhu konference. Akce se konala hybridně, první dva dny byly fyzicky a 

poslední den byl virtuálně. Reakce na akci byly kladné. 

 

4. Bilance aktivit ČKS 2021 

22. Sympozium PS CHVSV – virtuálně 17.-18.3.2021, průměrná sledovanost 220 osob 

Prague Prevention 2021 – virtuálně 24.3.2021, průměrná sledovanost 122 osob 

XXIX. Výroční sjezd ČKS – virtuálně 9.-21.5.2021, průměrná sledovanost cca 550 – 600 osob 

11. ročník EKG/Echo kurzu – fyzicky, 3.- 5.9.2021 Milovy, počet účastníků 108 

5. sjezd ČAAMK – fyzicky, 3.-4.9.2021, Olomouc, počet účastníků 165 

Echodny – fyzicky, 17.-18.9.2021, Olomouc, počet účastníků 201 

XXV. Konference ČASS – fyzicky, 13.10.2021, Praha počet účastníků 25 

15. sympozium PS PC – hybridně, 15.-16.10.2021, Lednice, počet účastníků 148 

XXX. Workshop IK - fyzicky, 3.-4.11.2021, Praha, počet účastníků 265 

XXVIII. Arytmologické sympozium – fyzicky, 7.-9.11.2011, Olomouc, počet účastníků 444 

ČKD 2021 – virtuálně, 25.-26.11.2011, průměrná sledovanost 350 účastníků 

19. Konference ČAAK - hybridně, 5.-7.12.2021, počet účastníků 280 (200 prezenčně + 80 připojených) 

 

5. Webináře ČKS 

V r. 2021 bylo odvysíláno ze studia ČKS na Kavčích horách celkem 18 webinářů; průměrná sledovanost 120 

účastníků. Webináře jsou z větší části součástí celoroční spolupráce s našimi významnými partnery, prostory 

kanceláří ČKS na Kavčích horách, které jsme v průběhu léta upravili na studio s profesionálním vybavením, 

nabízí možnost pořádání nezávislých webinářů jednotlivých asociací či PS ČKS. 

 

 

6. Informace o jednání programového výboru Sjezdu 2022 

V listopadu proběhla schůze programového výboru sjezdu 2022. A. Linhart prezentoval schéma programu.  

 



7. Nominating committee ESC 

A. Linhart aj. Kautzner informovali, že je stále možnost doplnit někoho do Nominating Committee ESC, 

neboť do uzávěrky (15.11.) ESC neobdržela dostatečný počet návrhů. Návrhy na kandidáty do ESC 

Nominating Committee 2022-24 je možno zasílat na ESC do konce roku. V případě zvolení do ESC 

Nominating Committee dotyčný až do roku 2028 nemůže kandidovat na žádnou volenou funkci v ESC. 

P.Widimský projevil ochotu být navržen s tím, že o žádné jiné funkce v ESC se ucházet nehodlá. Výbor ČKS 

souhlasí s navržením P. Widimského a nominaci odešle ČKS prof. B. Casadei do vánoc. 

 

8. Správa bankovních účtů 

A.Linhart informoval výbor, že z důvodu většího počtu převodů finančních částek byl uskutečněn přechod 

v KB na program Bussiness Gold, kde jsou transakce zdarma. Dále byl zrušen transparentní účet pro 

financování respirátorů. A. Linhart s M. Táborským byli pověřeni jednáním v KB ohledně možností 

investování.  

 

 

9. Nominace zástupců pro revizi guidelines 2022 
2023 ESC Guidelines on acute coronary syndromes – nominován Petr Ošťádal  
2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis – nominován Martin Mates 

2023 ESC Guidelines on clinical and genetic aspects of cardiomyopathies – nominován David Zemánek 

2023 ESC Guidelines on diabetes and CVD – nominován Michal Vrablík  

 
 

10. Tisková kampaň Nemocné české srdce 

Je zde podpora významných farmaceutických firem. Organizačně TK zajišťuje agentura MAVE. 

Začátek bude v červnu 2021 a plánována je na 1 rok. 

Proběhlé tiskové konference s agenturou MAVE: 

• Srdeční selhání – výstupů 57 

• NOAC – výstupů 62 

• Nemocné české srdce - výstupů 42 

• Fámy o očkování a kongres ESC – výstupů 89 

• CELKEM 250 výstupů 

A. Linhart navrhl uzavřít s agenturou MAVE rámcovou smlouvu na rok 2022. Výbor hlasoval 15 pro. 

Ve spolupráci s agenturou MAVE bude také uspořádán pro členy výboru ČKS kurz „V kůži novináře“ jak 

jednat s médii. 

 

11. Žádost o grant 

Na sekretariát ČKS došla žádost o grant od dr. Bonaventury. Po diskuzi výbor žádost odsouhlasil. 

 

 

12. Neplatiči 2021 

I.Pavézková předložila výboru seznam členů ČKS, kteří dosud nezaplatili členské poplatky za rok 2021. 

V lednu byla všem členům ČKS zaslána výzva k zaplacení, v červnu první upomínka, v říjnu druhá a 

v listopadu třetí. Výbor souhlasí, že členství v ČKS bude ukončeno těm, kteří nezaplatí do 31.12.2021 

členský poplatek za rok 2021. 

 

13. Různé 

a) J. Vítovec přeložil výboru zprávu Lékové komise a poděkoval všem za spolupráci. 

b) R. Pudil požádal o záštitu ČKS nad akcí Rokitanského den – výbor hlasoval: 15pro. 



c) A. Linhart obdržel žádost od prof. J. Widimského o překlad českých názvů do mezinárodní 

klasifikace nemocí. Arytmií se ujme P. Peichl.  

d) A. Linhart obdržel žádost z VZP o vyjádření, zda lze výkony č.17697 a 55245 poskytovat 

též ambulantním poskytovatelem v odb. kardiologie, který je součástí centra vysoce 

specializované komplexní kardiovaskulární péče. Výbor projednal a A. Linhart odpoví, že 

toto nelze. 

e) Z. Moťovská navrhla vznik pracovní skupiny pro trombózu a hemostázu. Do příští schůze 

bude vypracován ve spolupráci s P. Kalou přesnější návrh a výbor bude hlasovat. 

 

 

14. Noví členové 

Řádní – lékaři: 

MUDr. Katerina Bielakova, Brno 

MUDr. Kristína Burýšková, Praha 

MUDr. Nikol Kubínová, Praha 

MUDr Jan Ondruš, Rychnov nad Kněžnou 

MUDr. Zuzana Paulů, Olmouc 

MUDr. Gabriela Matejová, Brno 

 

Zahraniční 

MUDr. Daniel Kazimír, Prešov 

 

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 15, proti 0. 

 

Příští schůze výboru se uskuteční dne ……………… zoom. 

 

 

……………………………………………………………. 

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart 

 


