
 

 
Zápis  
ze zasedání výboru ČRS dne 8. června 2017 od 10:30 – 12.00 hod. ve Vojenské 
zotavovně, Měřín  
 
Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. 
Hrnčíř, DrSc.,  prof. MUDr. P. Horák, CSc., doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., MUDr. M. Sedláčková, 
prof. MUDr. P. Doležalová, CSc., MUDr. T. Soukup, Ph.D., prof. MUDr. L. Šenolt, Ph.D., MUDr. Z. 
Fojtík, Ph.D., MUDr. Z. Dvořák, Ph.D., MUDr. P. Vítek, MUDr. J. Štolfa, MUDr. M. Olejárová, 
CSc., MUDr. L. Bortlík,  
Omluveni: doc. MUDr. P. Němec, Ph.D., J. Korandová 
 
Program:  
  
1. XII. slapské symposium, Měřín, 8. – 9. 6. 2017 (prof. Pavelka, dr. Revický) 
2. Hospodaření ČRS za rok 2016 vč. časopisu Česká revmatologie (doc. Bečvář) 
3. Zpráva revizní komise (MUDr. Z. Fojtík) 
4. Stav „Doporučení“ - aktualizace (prof. Vencovský) 
5. Příprava na volby výboru ČRS v roce 2017; návrh kandidátky (prof. Vencovský) 
6. Zimní revmatologické dny 10. – 12. 1. 2018, Plzeň; diskuse k tématům (prof. Vencovský) 
7. 61. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů, 5. – 7. 10. 2017, hotel Hilton 

Double Tree, informace (prof. Pavelka) 
8. Návrhy témat na 62. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, 20. – 22. 9. 

2018, Kongresový hotel Clarion, Praha – diskuse k zaslaným námětům (prof. Vencovský) 
9. Zpráva o průběhu XIV. semináře mladých revmatologů, 11. - 13. 5. 2017, Mikulov; 

oznámení nového termínu pro XV. seminář mladých revmatologů 17. – 19. 5. 2018 (prof. 
Šenolt) 

10. Zpráva šéfredaktorky časopisu Česká revmatologie (MUDr. Olejárová) 
11. Různé – žádost CAZR (asociace nelékařů) o finanční podporu; návrhy na ocenění ČRS; 

webové stránky ČRS – podpora; vyhlášení cestovního grantu na ACR, 2017; vyhlášení 
cestovního grantu na EULAR 2018 

 
 
1. 
Prof. Vencovský přivítal přítomné členy výboru ČRS a JUDr. P. Revického, z agentury Congress 
Prague, která zajišťuje organizaci XII. slapského symposia. Pan doktor Revický informuje o 
aktuálním počtu registrovaných účastníků 260 lékařů, nelékařů, zástupců farmaceutických firem 
a 28 vystavovatelů.  Veškeré prostory objednané pro tuto akci jsou připravené, rovněž tak pro 
setkání Center biologické léčby, ostatní odborné přednášky, výstavy. 
 
 
2. 
Zprávu o závěrce hospodaření České revmatologické společnosti za rok 2016 podává 
doc. Bečvář, pokladník OS, na základě podkladů z ekonomického oddělení České lékařské 
společnosti JEP. Sekretariát ČRS předkládá v průběhu roku veškeré účetní doklady ke zpracování 
do finanční účtárny ČLS JEP. Vzhledem k proběhlému auditu účetní závěrky roku 2016 na ČLS 
JEP v měsíci květnu 2017 jsme obdrželi podklady těsně před zasedáním výboru ČRS. Zpráva 
obsahuje přehled hospodaření za jednotlivá čtvrtletí roku 2016 s rozpisem nákladů na položky: 
materiál, služby, osobní náklady, ostatní náklady a výnosy z členských příspěvků, vzdělávacích 



akcí a časopisu Česká revmatologie. Stav fondu JEP k 1. 1. 2017 činí 520.649,82 Kč. S ohledem 
na prosincový termín vzdělávací akce „11th CECR“ se výnos promítne do účetnictví až v roce 
2017.  
Na některé dotazy k závěrce (např. odpisy majetku a neuplatněná DPH) nám ekonomické 
oddělení ČLS JEP podalo písemné vysvětlení. 
Velmi příznivě se jeví výnosy z inzerce v časopisu Česká revmatologie, proto výbor ČRS souhlasí 
s výplatou mimořádné odměny šéfredaktorce časopisu MUDr. M. Olejárové.   
 
3.  
Na zprávu pokladníka k závěrce hospodaření za rok 2016 navazuje stanovisko Revizní komise 
ČRS prostřednictvím předsedy MUDr. Z. Fojtíka, Ph.D. Revizní komise konstatuje, že všechny 
vynaložené náklady byly čerpány v souladu s maximální hospodárností.  
Z prostředků ČRS bylo uhrazeno mj. předplatné zahraničních časopisů na rok 2017, které jsou 
přístupné stážistům i lékařům v přípravě k atestaci z revmatologie v knihovně Revmatologického 
ústavu. Vyžádané separátky  článků z těchto časopisů rozesílá knihovna žadatelům elektronicky.  
 
4.     
Výbor diskutuje aktualizaci dalších „Doporučení ČRS pro léčbu“. V čísle 4/2016 časopisu 
Česká revmatologie byla publikována „Doporučení pro léčbu PsA“ (J. Štolfa); v čísle 1/2017 
„Doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy“ (L. Šenolt); do čísla 2/2017 je připraveno 
„Doporučení pro léčbu sklerodermie“ (R. Bečvář).  V č. 3/2017  by měla vyjít „Doporučení pro 
léčbu dny“ (K. Pavelka). Do dalších čísel se počítá s „Doporučení pro léčbu vaskulitid“ a také 
„Doporučení pro léčbu spondyloartritidy“. Prof. Doležalová navrhuje také publikovat „Doporučení 
pro diagnostiku a léčbu autoinflamatorní onemocnění a doporučení pro léčbu juvenilní 
dermatomyozitidy“. 
 
5. 
Prof. Vencovský informuje o přípravách na „Volby nového výboru pro období 2018 - 2021“, které 
se budou konat na podzim 2017. Členové stávajícího výboru souhlasí s tím, aby se volby konaly 
korespondenčně, jednokolově. Konečné složení výboru by mělo obsahovat, stejně jako dosud: 
a) 8 jmen lékařů ze státních nemocnic; 3 jména lékařů z privátní praxe; 1 jméno lékaře – 
dětského revmatologa; 1 jméno nelékaře; 3 jména lékařů pro  revizní komise. 
Kandidátní listina bude obsahovat jména stávajících členů ČRS, kteří s kandidaturou souhlasí: 
prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. P. Horák, Ph.D., 
doc. MUDr. R. Bečvář, CSc., prof. MUDr. L. Šenolt, Ph.D., MUDr. Z. Fojtík, Ph.D., MUDr. M. 
Olejárová, CSc., MUDr. M. Sedláčková, MUDr. T. Soukup, Ph.D., MUDr. P. Vítek, MUDr. Z. 
Dvořák, Ph.D., MUDr. L. Bortlík. Vyzván bude ještě doc. MUDr. P. Němec, který se dnešního 
zasedání výboru nezúčastnil. Souhlas s pokračováním kandidatury odmítá MUDr. J. Štolfa. Výbor 
dále navrhuje uvést na kandidátní listinu jména lékařů ze státních nemocnic (někteří již vyslovili 
souhlas): MUDr. H. Mann; MUDr. T. Philipp, Ph.D., MBA;  MUDr. M. Skácelová, doc. MUDr. J. 
Závada.  Další lékaři budou osloveni: MUDr. D. Suchý, Ph.D.; MUDr. M. Filková, Ph.D.; MUDr. L. 
Procházková, Ph.D. 
Do Revizní komise jsou navrženi kandidáti: MUDr. Š. Forejtová, MUDr. Z. Fojtík, Ph.D. (vyslovil 
souhlas), MUDr. M. Tomčík, Ph.D., MUDr. M. Sedláčková,(vyslovila souhlas); doc. MUDr. P. 
Bradna, CSc., MUDr. J. Vítová, MUDr. J. Gebauer; 
Za privátní sféru jsou navrženi: MUDr. L. Bortlík, MUDr. P. Vítek, MUDr. E. Dokoupilová; MUDr. 
P. Hánová; MUDr. T. Zitko; MUDr. S. Macháček, MUDr. L. Havránek. 
Z pediatrie jsou navrženi: prof. MUDr. P. Doležalová, CSc., MUDr. H. Malcová,  
Nelékaři: Bc. H. Šmucrová; E. Taušová; P. Eichnerová 
Všichni jmenovaní musí s kandidaturou souhlasit. 



Do volební komise jsou navrženi: MUDr. J. Tomš, Ph.D., MUDr. P. Kopsa, J. Schwarzová, MUDr. 
K. Jarošová, MUDr. L. Krainová-Moszkorzová, Ph.D. 
Harmonogram voleb: 
- Termín registrace návrhu kandidátů do 20. 9. 2017 

- Termín dodání písemného souhlasu kandidátů do 30. 9. 2017 
- Termín volební kampaně: 30. 9. – 20. 10. 2017 
- Termín rozeslání volebních lístků členům OS poštou – 21. 10. – 21. 11. 2017.  
- Termín vyhodnocení volebních lístků do 23. 11. 2017 a vyhlášení výsledků voleb: 5. 1. 

2018  
Kandidatura se ohlašuje či navrhuje volební komisi emailem na adresu: schwarzova@revma.cz 
Předseda volební komise informuje navrhovatele i kandidáta o obdržení ohlášení či návrhu 
kandidatury.  
     
6. 
Výbor diskutuje témata pro „Zimní revmatologické dny“, které se budou konat ve dnech 10. – 
12. 1. 2018 v Plzni. Do úvahy připadají tyto náměty, již dříve zaslané do sekretariátu OS, ev. 
rozšířené o další, předané do konce června 2017 : 
 

a) Nádorová onemocnění v revmatologii nebo ve formulaci " u revmatických chorob 
(paraneoplastické sy,  nádory pohybového aparátu či kosti, nádory jako 
hyperkomorbidity, léky a nádorová onemocnění) 

b) Kardiovaskulární manifestace autoimunitních revmatických chorob 
c) Diferenciální diagnostika myalgií 
d) Souhrnná data o JIA z ATTRA 
e) Kožní projevy revmatických onemocnění 
f) Časná diagnostika a koncept T2T v revmatologii 
g) Extraintestinální projevy IBD a jak je léčebně ovlivnit 
h) Léky indukované postižení plic u revmatických onemocnění 
i) Léky indukovaná hepatopatie u revmatických onemocnění 

 
7. 
61. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů (5. – 7. 10. 2017, Bratislava) má 
stanovená témata a k tomu určené 2 vyzvané „spíkry“ za SRS a ČRS do každého tematického 
bloku. Do 15. 6. 2017 je stanoven deadline pro aktivní účast. Abstrakta se zasílají na adresu: 
lukac.reum@gmail.cz. Emailovou informaci obdrželi členové ČRS. Další detaily jsou na webové 
stránce: www.reuma2017.sk. 
 
8. 
Řešení odborných témat pro 62. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, který se 
bude konat 20. – 22. 9. 2018 v Praze, bylo přesunuto na jednání výboru na podzim 2017. 
 
9.  
Prof. Šenolt informuje o zdařilém XIV. semináři mladých revmatologů, kterou ČRS organizovala  
ve dnech 11. – 13. 5. 2017 v Mikulově, kde se prolínaly přednášky zkušených revmatologů 
s mladými, začínajícími lékaři a Ph.D. studenty. Na pořádání semináře se podíleli MUDr. M. 
Tomčík, MUDr. A. Smržová, V. Špinglová a N. Kvítková. Vzhledem ke stále větší oblibě této akce 
je naplánován již další ročník na 17. – 19. 5. 2018 do Špindlerova Mlýna. 
 
10. 
MUDr. Olejárová předkládá harmonogram náplní nejbližších čísel časopisu Česká 
revmatologie: 

mailto:schwarzova@revma.cz
http://www.reuma2017.sk/


č. 1 vychází a obsahuje: Doporučení České revmatologické společnosti pro farmakoterapii 
revmatoidní artritidy 2017, autorů Šenolt L, Mann H, Závada J, Pavelka K, Vencovský J.; 
Přehledový referát: Sjögrenův syndrom, Kryštůfková O.; Originální práci: Holubová M, Pilný J, 
Remr J, Švarc A, Macková M: Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a 
zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu; Autoreferát disertační práce: Klein M: 
Vztah solubilních faktorů imunitního systému k fenotypu idiopatických zánětlivých myopatií; 
č. 2 bylo předáno do tiskárny s úvodníkem Z. Dvořáka: Problematika privátní revmatologické 
praxe; přehledovým článkem: Nástin genetické architektury primární hyperurikémie a dny, 
autorky B. Stibůrkové; Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu systémové 
sklerodermie, autorů: Bečvář R, Soukup T, Tomčík M, Jansa P; Reaktivní artritidy, autorů: Žurek 
M, Horák P.  
Pro č. 3. se připravují články na téma: Vzdělávání nelékařů; Nová koncepce vzdělávání lékařů; 
Doporučení pro léčbu dny; Příspěvky účastníků kongresu EULAR 2017. 
 
11. 
Prof. Vencovský informuje o: 

a) žádosti České asociace pro zdravotníky v revmatologii (CAZR) o finanční podporu ve výši 20 
tis. Kč na úhradu členského příspěvku EULARu a provoz asociace. Výbor souhlasí. 

b) vypsání Cestovního grantu na EULAR 2017, které bylo publikováno na webu ČRS a při 73. 
klinické konferenci RÚ, 2 místa. Nikdo neprojevil zájem. 

c) vypsání Cestovního grantu k účasti na ACR 2017, 2 místa. Podmínka: aktivní účast  
d) vypsání Cestovního grantu k účasti na EULAR 2018 – 2 místa pro lékaře a 1 pro nelékaře. 

Podmínka aktivní účast. 
e) žádosti MUDr. Libora Novosada, Vesalion s.r.o., Bozděchova 619/6, Ostrava k přidělení 

statutu Centra biologické léčby. Vzhledem k tomu, že v Ostravě je pokrytí rozsáhlé a dr. 
Novosad jedno Centrum v Hlučíně má, výbor nedoporučuje vyhovět požadavku. 

f) udělení ocenění „Čestného členství ČLS JEP“ prof. P. Vavříkovi, CSc., které bude předáno při 
příležitosti 74. klinické konference RÚ v Karolinu (20. října 2017). 

g) Prof. Doležalová navrhuje pro příští jednání výboru ČRS, vyčlenit jeden bod programu pro 
dětskou revmatologii. Výbor souhlasí a požaduje včasné sdělení témat příspěvků. 

 

 

Zapsala: J. Schwarzová 
Zápis korigoval: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc. 
 

 


