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Zápis z jednání výboru ČHS 
 

 

Datum: 10.9.2013 

Přítomni:  Horák, Hůlek, Husa, Lata, Mareček, Plíšek, Vítek, Urbánek,  Jirsa za RK.  

Omluveni: Brůha, Červinková, Ehrmann, Šperl, Trunečka  

Hosté:  Revický  

Zapsal: Markovičová  

 

1. Urbánek –  žádost ProMed  o odbornou garanci hepatologické sekce na ISG, která se bude konat 

ve dnech 12.-14.6.2014. Výbor hlasováním akci podpořil, odborným garantem za ČHS bude prof. 

Hůlek.  

 

2. Členské příspěvky:  jedná se o zásadní problém, protože členská evidence ČLS JEP nezohednila 

v letech 2012 a 2013 rozhodnutí výboru o navýšení příspěvku o předplatné časopisu 

Gastroenterologie a hepatologie a tato skutečnost nebyla tedy členům společnosti zakalkulována 

do výše členského příspěvku za roky 2012 ay 2013.  Jde o základní příčinu nevyrovanného 

hospodaření společnosti v loňském a letošním roce.  

Všichni dlužníci byli rozděleni na několik skupin, řešení různá:  

a. Dlužníci za více let než roky 2012 a 2013   

Obdrží výzvu k zaplacení dlužné částky do 25.11. 2013. Nezaplatí-li v této lhůtě bude výboru 

na následujícím zasedání navrženo ukončení jejich členství. V dlužné částce je počítáno i 

s navýšením o 2x350Kč, pokud nejde o abonenty časopisu v rámci členství v ČGS. Postup je 

v souladu se stanovami ČHS ČLS JEP, § 9, odst 2, c).  

b. Dlužníci pouze za roky 2012 a 2013.  
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Budou vyzváni k zaplacení dlužné částky do 25.11. 2013.  V případě, že dluží kromě jim řádně 

oznámeného příspěvku 2x300 Kč  i 2x350 Kč za předplatné časopisu a v dané lhůtě zaplatí 

dlužnou částku, bude částka za předplatné uhrazena z rozpočtu ČHS.  Pokud tak učiní, bude 

rovněž postupováno v souladu s výše citovaným zněním stanov ČHS.  

c. Dlužníci za rok 2013.  

Budou dopisem upozornění na skutečnost, že v roce 2013 dosud členský příspěvek 

nezaplatili. Ti členové, kteří jsou i předplatiteli časopisu, obdrží nabídku, že pokud dlužnou 

částku zaplatí do 25.11. 2013, uhradí částku za předplatné ČHS.  

S tímto řešením vyslovil výbor ČHS hlasováním souhlas.  

3.  Májové hepatologické dny  – Revický -   celkový zisk 168.157,- Kč. Je vhodné již začít inzerovat 

akci na rok 2014. Tématem postgraduálního kurzu budou komplikace pokročilé jaterní cirhózy.  

 

4. Další odborné akce: Internistický sjezd, gastroenterologický sjezd – postgraduální kurz (Hůlek), 

monotématická konference - HCC – Karlovy Vary, 1000 transplantací – 28.11.2013 

(spoluorganizátor ČHS), doporučit pasivní účast mladým lékařům na svých pracovištích.  

 

5. PHM – díky prof. Horákovi se podařilo objednat akci do Karolina, jednání s kvestorem Ing. 

Kubíčkem, ještě pokračuje jednání ohledně uvolnění prostor na dne 10.9.2014. PO skončení 

jednání je třeba informovat doc. Urbánka, aby mohl odpovědět na čj.  

Pro EASL potřebujeme program + pozvání člena EASL. 

Témata: (30 min. přednáška + 15 min. diskuse) 

- Bakteriální infekce ((Lata)   

- VHB (Husa) – 2 x 

- Fibrosa jater (Horák) 1-2x 

- Hemochromatosa, genetika (Jirsa) – 2x 

- Nekorigovaný bilirubin (Vítek) 

- Hepatom (Šperl x Oliverius) 

 

6. Kniha – nakladatel Grada – údaj o maximálních úpravách do 10% není správný, je možné kapitoly 

upravovat dle potřeby, vhodnost obrázků. První termín odevzdání úprav je do 15.9.2013 jinak 
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nejpozději do 30.11.2013 !!! Kniha vyjde na CD – pro členy ČHS s přístupovým kódem bude 

zveřejněna na webu.  

 

7. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nového člena - Dr. Štefánka 

  

8. Další jednání výboru ČHS bude atypicky v pondělí 2.12.2013 ve 12:00 hodin. 

 

           

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.                                     MUDr. Jan Šperl, CSc.   

 předseda  ČHS                                                     vědecký sekretář ČHS  


