
Zápis z jednání výboru ČHS 
 
 
 
Datum:  13. 6. 2017  
Přítomni:  Brůha, Červinková, Fraňková, Hůlek, Plíšek, Šperl, Trunečka, Urbánek, Vítek  
Omluveni:  Fejfar, Husa, Lata,   
Hosté:   Revický  

Jirsa za RK  
Zapsala:  Markovičová  
 
1. Členové výboru minutou ticha uctili památku pana prof. Horáka.  

 
2. Vzhledem k úmrtí člena výboru prof. Horáka diskutováno, zda kooptovat nového člena výboru 

(dle volebního pořadí z roku 2014) nebo oslovit doc. Rožnovského, který na členství ve výboru 
rezignoval. Dle tel. informace doc. Rožnovský nemá o návrat do výboru.  Výbor v souladu § 9 dost 
2a stanov ČHS ČLS JEP a dle § 6 odst. 1 stanov ČLS JEP kooptoval do výboru České hepatologické 
společnosti Dr. Petrtýla podle počtu hlasů získaných v předchozích volbách do výboru. 
 

3. MHD Olomouc – Revický – pozitivní ohlasy i ze stran farmaceutických firem. Finanční výsledek – 
zisk 242 tis. – rozděleno mezi ČLS JEP a NF ČHS. Na jednání výboru v září 2017 bude nutné 
rozhodnout o pořadí satelitních sympózií v příštím roce.  
 

4. Podzimní pracovní den – 25. 11. 2017 hotel Clarion  - dopoledne bude věnováno novinkám 
v léčbě virových hepatitid, odpoledne bude věnováno hereditární hemochromatóze a 
metabolickým chorobám jako memoriál prof. Horáka. Odpolední blok bude zahájen krátkou 
vzpomínkou na prof. Horáka, kterou přednese Dr. Trunečka.  
 

5. Doc. Brůha – jednání s MZ ČR a SÚKL ohledně nedostatku metalcaptase, do 1 měsíce by tento 

problém měl být vyřešen, zatím se tato situace řeší tím, že na každého pacienta zvlášť se žádá o 

dodání náhradního preparátu individuálním dovozem z Německa.  

 

6. Kniha – prof. Hůlek – ještě nebyly dodány všechny slíbené aktualizace, proto dodání prodlouženo 

do 20. 6. 2017. Vzhledem k tomu, že prof. Hůlek již dále nechce vykonávat funkci editora, 

navržen jako nový editor prof. Urbánek + nový předseda společnosti. Výbor souhlasí.  

 
7. Výbor ČHS vyslovil souhlas s přijetím nových členů: MUDr. Válkové, Ústí nad Labem, MUDr. 

Škrobánkové, Ostrava, RNDr. Endlicherra, Hradec Králové, MUDr. Kohoutkové, Hradec Králové, 
MUDr. Terezy Dvořákové, ÚVN Praha. 
 

8. Termíny další jednání výboru společnosti: 12. 9. 2017 a 12. 12. 2017 
 
 
Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.       MUDr. Jan Šperl, CSc.  
předseda  ČHS          vědecký sekretář ČHS  


