
 Schůze výboru ČKS, 16.3. 2021, 13.00hod, Praha, Brno, Zoom 

 

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, P. Widimský 

Předsedové asociací s hlasovacím právem: M. Fiala, P. Kala, I. Karel, M. Málek 

Předsedové PS a členové kontrolní komise bez hlasovacío práva : D. Hetclová, P. Kala, D. Marek, P. 

Neužil, D. Pospíšil, J. Špinar,  

Omluveni: J. Janoušek, E. Klásková, M. Vrablík, D. Zemánek  

 

1. Zápis z poslední schůze 

Zápis z únorové schůze výboru ČKS byl schválen – Hlasování: 16 pro. 

 

2. Členská schůze ČKS  

Výbor odsouhlasil návrh na úpravu Stanov v části upřesnění statutárního zástupce ČKS (kde bude 

jednoznačně uvedeno, že statutárním zástupcem ČKS je předseda, nikoliv výbor) a doplnění možnosti 

svolání členské schůze online. Tento návrh doplněných Stanov připravený právníkem ČKS, bude 

předložen členům společnosti formou mailu a také zveřejněním na webových stránkách. Hlasování o 

změně bude probíhat v polovině května přes členské účty on-line. Výbor hlasoval: pro 16, proti 0. 

 

3. Výroční sjezd ČKS 2021 

L. Klímová informovala o organizačních přípravách sjezdu, online program je již na webových stránkách 

sjezdu. Byli osloveni všichni přednášející a předsedající. Manuál pro spíkry bude odeslán do konce března s 

tím, že bude možné opět nahrávat přednášky do cloudového úložiště. 

M. Táborský informoval výbor, že jednání s firmami jsou uzavřena, v současné době jsou finišovány 

podpisy smluv či objednávek a sjezd je finančně zajištěn. 

 

4. Kniha Kardiologie 

M. Táborský informoval členy výboru, že kniha již vyšla a následně bude distribuována všem autorům. 

 

5. ESC Spring Summit 

A.Linhart informoval výbor o virtuální podobě akce ESC Spring Summit. Dal členům výboru ke zvážení, zda 

příští rok podpořit účast mladých kardiologů na této akci.  

Také se na Spring Summit probíraly guidelines, letošní i ta která se budou uskutečňovat příští rok. V roce 

2022 to jsou guidelines na arytmie a prevence náhlé smrti(koordinátora za ČKS bude nominovat ČASR), 

guidelines na kardiovaskulárních management pacientů (nominovovat koordinátora budou I. Karel a H. 

Skalická), guidelines na léčbu rakoviny a kardiovaskulární toxicitu (koordinátor bude R. Pudil) a guidelines 

na plicní hypertenzi (koordinátor P. Jansa).  

 

6. Mediální kampaň k vakcinaci 

A.Linhart informoval výbor o dopisu, který byl zaslán na MZ. Dopis byl bez reakce. Budou ještě 

zapracovány připomínky členů výboru a následně bude odesláno členům výboru k per rollam schválení. 

 

7. Uvolnění NOACs do 1. linie 

Od 1.dubna budou všechny NOACs uvolněny do 1.linie. Tisková konference k tématu bude 30. března.  

 



8. Projekt RESPI COV 

Ohlas na respirátory CIIRC byl negativní (FN Olomouc, Nemocnice na Homolce, VFN). Nákup FFP3 s 

nanovlákny od českého výrobce za zbylé prostředky. Přebývající respirátory CIIRC byly darovány lékařským 

fakultám. 

 

 

9. Různé 

a)  I. Karel informoval výbor, že v souvislosti s minulou schůzí, připravil s M. Fialou dopis týkající se 

EKG holterů pro internisty, který byl odeslán na Sdružení ambulantních internistů. Bohužel 

odpověď byla negativní. 

b) J. Bělohlávek informoval o proběhlém kongresu Akutní kardiologie ESC. 

 

10. Noví členové 

Řádní – lékaři: 

MUDr. Pavel Hradecký, Plzeň 

MUDr. Jan Pavlík, Horoměřice 

 

 

Řádní – nelékaři 

Ing. Lujza Barilíková, Brno 

Ing. Lenka Benešová, Brno 

Ing. Jiří Brada, Brno 

Ing. Michaela Lacinová, Brno 

Diana Plišková, Brno 

Ing. Michaela Řezníková, Brno 

 

 

Výbor hlasoval o přijetí nových členů: Pro 16, proti 0. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

Zapsali: Iva Pavézková, Aleš Linhart 

 


