
Z á p i s  

z Valné hromady ČSKVCH, konané dne 4. 11. 2010 v Českých Budějovicích 

 

Přítomno: 73 účastníků – viz prezenční listina 

 

Na základě stanov ČSKVCH byla na den 4. 11. 2010, u příležitosti IV. sjezdu ČSKVCH v Českých 

Budějovicích, Dům kultury Metropol, Senovážné náměstí 2, svolána Valná hromada České společnosti 

kardiovaskulární chirurgie. Dne 12. října 2010 byl zaslán většině členům e-mail s pozvánkou 

a programem valné hromady a 11 členům pozvánka byla zaslána dopisem.  Ve Velkém sále Domu 

kultury Metropol se valné hromady zúčastnilo 73 členů. Protože byla splněna podmínka účasti, byla 

valná hromada usnášeníschopná.  Valná hromada trvala 1 hodinu. 

Program: 

1) Zpráva o činnosti výboru naší společnosti 

2) Zpráva o hospodaření naší společnosti 

3) Zpráva revizní komise 

4) Návrh úpravy stanov společnosti 

5) Diskuse. 

 

Jednání valné hromady zahájil předseda doc. Dr. Petr Němec. Přivítal přítomné a zahájil schůzi 

zprávou o činnosti výboru společnosti za poslední dva roky. 

Svou zprávu o činnosti zahájil informací o volbách do výboru společnosti a revizní komise, které se 

konaly na podzim roku 2009, a nově zvolení členové zahájili svoji činnost v lednu 2010. 

Činnost práce výborů shrnul do několika oblastí.  

Organizačně-společenská činnost  

V roce 2009 byla na MZ zřízena komise pro posouzení superspecializované péče v kardiovaskulární 

chirurgii, která na základě své činnosti stanovila podmínky pro vznik kardiovaskulárních center na 

třech úrovních: komplexní kardiovaskulární centrum – podmínka, aby byla kardiochirurgie, 

kardiovaskulární centrum – ostatní lůžková zařízení, která jsou schopna poskytovat komplexní péči 

o kardiovaskulární nemocné (síť katetrizačních laboratoří) a centra, která poskytují jen ambulantní 

složku péče. Zvláštní statut má kardiovaskulární centrum pro dětské pacienty. Součástí celého 

procesu byl audit jednotlivých přihlášených nemocnic, který měl za úkol zkontrolovat, zda splňují 

personální, materiálně-technické a organizační kritéria. V kardiochirurgii nebyla žádná změna, 

všechna pracoviště status získala. Ale v oblasti angiochirurgie je situace složitá; ustanovení 

kardiovaskulárních center představuje tlak na koncentraci v angiochirurgii, vzhledem k současné 

roztříštěnosti tohoto oboru. Za výbor v komisi pracovali prof. Pirk a doc. Němec a auditů se pak 

zúčastnili i další členové výboru. 



Zvýšení prestiže odborné společnosti a zlepšení informovanosti o její činnosti 

Již v roce 2009 probíhala jednání s výborem ČKS a výsledkem byla dohoda, že časopis Cor et Vasa, je 

společným časopisem obou společností. Každý člen naší společnosti dostává tento časopis zdarma. 

V redakční radě jsou 3 členové naší společnosti a za výbor naší společnosti komunikací s vedoucím 

redaktorem byl pověřen prof. Dominik. Při této příležitosti doc. Němec vyzval všechny členy, aby 

využívali možnost publikovat svá původní sdělení nebo publikace formou editorialů zpráv 

z konferencí  apod. v Cor et Vasa. Stejně tak, jak v letošním roce bylo jedno číslo v Cor et Vasa 

věnováno kardiochirurgii, tak jedno číslo bylo věnováno cévní chirurgii v časopisu Rozhledy 

v chirurgii. Dalším krokem na poli propagace společnosti bylo poslední číslo Nemocničního speciálu 

Medical Tribune, které bylo věnováno kardiovaskulární chirurgii, včetně upoutávky na náš IV. sjezd. 

I zde poukázal na poměrně velký prostor k publikování. 

Dále informoval o uspořádání první tiskové konference, která proběhla 3. 11. 2010 v Praze 

u příležitosti 40.výročí prvního aortokoronárního bypassu k propagaci zejména revaskularizace 

myokardu, ale i odborné společnosti. 

Doc. Němec informoval přítomné o připravované obměně internetových stránek. 

V návaznosti na propagaci společnosti informoval doc. Němec, že Cenu ČLS JEP pro rok 2010 obdržel 

prof. Hučín a tato mu byla předána v červnu na 52. Purkyňově dni. Při této příležitosti byl uspořádán 

odborný program.  

 

Jednání s jinými odbornými společnostmi 

Byla vedena jednání s ČKS na poli perkutánních implantací aortálních chlopní, kde byla vytvořena 

společná pracovní skupina složená ze členů obou společností a která vypracovala kritéria implantací 

a tak podstatu – materiál - pro další jednání se ZP. 

Opakovaně probíhá jednání s Českou společností intervenční radiologie, týkající se školení cévních 

chirurgů, kteří si chtějí rozšířit svou klinickou působnost o intervenčně-radiologické a endovaskulární 

výkony. Česká společnost intervenční radiologie t.č. nabízí zařazení cévní chirurgie do vzdělávacího 

programu v nástavbovém oboru vaskulární intervenční radiologie formou certifikovaného kursu 

na úrovni nástavbové atestace.  Požadavky na počty výkonů jsou ale neúměrné a převyšují obvyklou 

normu evropské společnosti pro cévní chirurgii. Proto je stále pokračováno v jednání. 

 

Jednání se zdravotními pojišťovnami a MZ 

Společnost vypracovala kalkulační list pro zavedení transapikálního přístupu pro implantace aortální 

chlopně, který byl příslušnou komisí na MZ schválen. Nejobtížnější jednání byla ale vedena na VZP, 

kde kardiochirurgický kód neprošel, naproti tomu kardiologický byl schválen. Přes všechna jednání 

byl získán ústní slib ředitele VZP, aby bylo tento výkon možno provádět v omezeném počtu případů.  

Byla a jsou nadále vedena jednání v Národním referenčním centru, které vypracovává podklady 

pro DRG systém a jeho zavedení do praxe. Jelikož DRG není v oblasti kardiovaskulární chirurgie 



nastaven optimálně, probíhalo intenzivní připomínkové řízení. Návrh a připomínky NRC projedná 

a zapracuje do DRG systému. Mělo by to znamenat lepší pozici obou oborů pro platbu za diagnózu, 

a tím zlepšení jejich pozice v rámci nemocnic. 

Členové výboru jsou členy akreditačních komisí v obou odbornostech při MZ a podílí se také na 

jednání ČLS JEP v souvislosti se změnami v postgraduálním vzdělávání. Postgraduální vzdělávání ale 

zatím zůstává nevyřešeno. 

 

Podpora publikační a přednáškové činnosti 

Doc. Němec informoval, že výbor jako každoročně vyhlásil cenu za nejlepší vědeckou práci v oblasti 

srdeční chirurgie, cévní chirurgie a za nejlepší monografii. Za rok 2009 byly ale do soutěže zaslány 

pouze dvě práce z cévní chirurgie (stejný autor). Poukázal na možný nezájem a špatnou 

informovanost. 

Druhou využitou formou podpory přednáškové a publikační činnosti jsou cestovní granty, které výbor 

společnosti vypsal ke konci minulého roku zvlášť pro kardiochirurgii a cévní chirurgii pro svoje členy 

ve věku do 35 let, s aktivní účastí na evropském kongresu obou společností. Tato nabídku ale nebyla 

využita. 

Doc. Němec dále informoval o možné nabídce na zvýhodnění členství v zahraničních společnostech 

nebo některé výhody v rámci cestovních a výzkumných grantů společností Society for Vascular 

Surgery a European Society for Vascular Surgery. 

 

Příprava sjezdu 

Doc. Němec shrnul informace o sjezdu. Konstatoval, že sjezd se koná každé dva roky. O místu konání 

IV. sjezdu se rozhodlo na výboru v červnu 2009 a na podzim se začalo s jeho přípravou. Věří, že 

odborný i společenský program proběhne k všeobecné spokojenosti a bude dostatečný finanční zisk 

pro další činnost společnosti. 

 

Registry srdečních a cévních operací 

Doc. Němec informoval, že výbor intenzivně jednal s ÚZIS a KSRZIS Praha. Registr kardiochirurgických 

operací nebyl zpracováván od roku 2005. Hlavním důvodem nefunkčnosti registru byla opakovaná 

výměna pracovníků a jejich odborná nezpůsobilost. V současnosti se podařilo zpracovat roky 2006, 

2007 a 2008. Všichni přednostové kardiochirurgických pracovišť obdrží zatím elektronickou formu 

výsledků a později by měla vyjít i tisková publikace. Upozornil však, že při porovnání počtů operací 

mezi tím, které jsou zadány v registru a které vždy na začátku roku zjišťuje mezi přednosty, jsou 

u některých pracovišť významné rozdíly. Požádal přednosty jednotlivých pracovišť, aby dohlédli na to, 

aby do registru byly zadávány údaje skutečně od všech pacientů. Informoval také o inovacích, které 

se připravují pro možnost získání dalších údajů z registru pro jednotlivá pracoviště. 



Zatím nedořešený a nefunkční je registr cévních operací přesto, že byl jednou z podmínek získání 

akreditace pracoviště.  V současnosti je zatím připravena verze tohoto cévního registru a na listopad 

byla svolána Rada cévního registru. 

 

Valná hromada vzala zprávu o činnosti na vědomí: 

Pro   73 hlasů 

Proti   0 hlasů 

Zdržel se hlasování 0 hlasů 

 

 

Zpráva o hospodaření společnosti. 

Dr. Š. Černý přednesl zprávu o přehledu členské základny a hospodaření společnosti, která je součástí 

tohoto zápisu, vč. vyjádření členů revizní komise.  

Bylo konstatováno, že ke dni 23. 9. 2010 ČSKVCH má 277 členů, z toho je 259 členů řádných 

a 18 členů čestných. Členský příspěvek činí 200 Kč, přesto členské příspěvky neuhradilo 46 členů 

a dlužná částka činí 25 800 Kč. 16 členů dluží příspěvky jen za rok 2010, ostatních 30 členů neplatí již 

nejméně 2 roky, přičemž 8 členů má dluh 1000 Kč a více. 

Výbor společnosti se na výborové schůzi dohodl, že navrhne valné hromadě, v souladu s našimi 

stanovami, vyloučení 8 členů z naší společnosti, z důvodu neplacení členských příspěvků za 5 a více 

roků. 

Ve fondu ČSKVCH k 30. 6. 2010 je + 1 195 887 Kč. 

Hospodaření v roce 2010 bude uzavřeno k účtovacímu období 1. 1. 2011.  

 

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření: 

Pro   73 hlasů   

Proti   0 hlasů 

Zdržel se   0 hlasů  

 

 

 

Návrh úpravy stanov 

Doc. Němec předložil valné hromadě návrh na změnu stanov:  

1. článek IV, bod 6 vypustit a bod 4 upravit do následujícího znění: 

Čestné členství se uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj kardiovaskulární chirurgie a to jak na úrovni 

národní, tak i mezinárodní. Návrh na udělení čestného členství může podat kterýkoli řádný člen 

společnosti. Udělení čestného členství schvaluje výbor nebo valná hromada s tím, že navrhovaná 

osoba musí s návrhem vyslovit předchozí souhlas. 



Hlasování: 

Pro   73 hlasů 

Proti   0 hlasů 

Zdržel se hlasování 0 hlasů  

 

 

2. Změna výše členského příspěvku. Doc. Němec navrhl změnu z dosavadních 200 Kč na 300 Kč. 

Výši zdůvodnil nárůstem nákladů na provoz společnosti za posledních 10 roků, kdy příspěvky 

jsou stále na stejné úrovni a také faktem, že každý člen společnosti dostává zdarma časopis 

Cor et Vasa.  

 

Hlasování: 

Pro, aby se zvýšil členský příspěvek od příštího roku  na 300 Kč - 72 hlasů 

Proti           0   hlasů 

Zdržel se hlasování           1   hlas 

 

 

3. Vyloučení členů ČSKVCH, z důvodu nezaplacení členských příspěvků za 5 a více let, tedy 1 000 

Kč a více. 

Jedná se o členy: dr. Juštík Petr, dr. Klein David, dr. Pantoflíček Tomáš, dr. Pecha Josef, dr. Pospíšilová 

Hana, Dr. Rambousek Zdeněk, dr. Šimo Ján, dr. Všianská Martina. 

 

Hlasování: 

Pro, aby byli výše uvedení členové ČSKVCH 

 vyloučeni z důvodu nezaplacení členských příspěvků    73 hlasů 

Proti            0 hlasů 

Zdržel se hlasování          0 hlasů 

 

 

Posledním bodem valné hromady byla diskuse, ale do ní se nikdo nepřihlásil. 

 

 

 

 

Zapsala: Zdena 

České Budějovice, 4 . 11. 2010 

 

 

 


