
Zápis ze schůze výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP konané 

v knihovně 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze dne 17. 4. 2018  

Přítomní členové výboru (bez titulů dle abecedy): Bendlová, Cvejn, Čáp, Dvořáková, 

Hána, Jiskra, Kršek, Lebl, Novák, Šnajderová, Šumník, Vlček, Vrbíková, Weiss 

Omluvení členové výboru (bez titulů dle abecedy): Marek 

Přítomní členové revizní komise (bez titulů podle abecedy): Kodedová, Límanová, 

Stejskal 

Omluvení členové revizní komise: 0 

 

Schůzi vedl předseda prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 

1. Výbor schválil program schůze dne 17. 4. 2018. 

2. Výbor schválil zápis ze schůze z minulého zasedání výboru konaného dne 9. 1. 2018. 

3. Výbor schválil nové žádosti o členství v ČES ČLS JEP pro MUDr. Irenu Aldhoon 

Hainerovou, Ph.D., Mgr. Gabrielu Vacínovou a MUDr. Danielu Vejražkovou. 

4. Výbor schválil přednášky bloku ČES ČLS JEP na kongres České internistické společnosti 

ČLS JEP v září 2018 v Brně: „Subklinická hypotyreóza“ (MUDr. Gabalec), 

„Normokalcemická primární hyperparatyreóza“ (prof. Broulík) a „Subklinický 

hyperkortizolismus“ (prof. Kršek). 

5. Výbor schválil návrh modelu pamětní „Charvátovy“ medaile ČES ČLS JEP, proplacení 

faktury za jeho zhotovení (28 750,- Kč s DPH), výrobu 15 kusů medailí z bronzu a 

udělení 3 medailí v letošním roce prof. Markovi, prof. Stárkovi a prof. Zamrazilovi. 

6. Výbor schválil udělení čestného členství ČES ČLS JEP prof. Payerovi (předání na 

Endokrinologických dnech 2018 v Bratislavě) a čestných medailí ČLS JEP prof. 

Lazúrové (předání na Endokrinologických dnech 2018 v Bratislavě), doc. Límanové 

(předání na Hradeckém postgraduálním kurzu 2018) a prof. Pacákovi (předání na 

kongresu České internistické společnosti ČLS JEP 2018). 

7. Výbor odhlasoval vítěze soutěže o nejlepší publikace v roce 2017:  

- v kategorii autorů do 35 let práce Kolátorová Lucie, Chlupáčová T, Vítků J, Vlk M, 

Heráček J, Stárka L, Saman D, Simkova M, Hampl R. Determination of selected 

bisphenols, parabens and estrogens in human plasma using LC-MS/MS. Talanta. 2017, 

174: 21-28, IF=4,162; 



- v kategorii autorů bez ohledu na věk práce Aldhoon-Hainerová Irena, Zamrazilová H, 

Hill M, Hainer V. Insulin sensitivity and its relation to hormones in adolescent boys and 

girls. Metabolism-Clinical and Experimental, 2017, 67: 90-98, IF=5,777; 

- v kategorii monografie kniha Marek J, Hána V et al. Endokrinologie, vydavatel Galén, 

stran 692, vydání první, 2017. 

8. Výbor schválil úpravu pravidel pro udělování cen za nejlepší publikace ČES ČLS JEP 

tak, že uchazeč musí být v době podání návrhu do soutěže řádným členem ČES ČLS JEP 

po předchozím schválení tohoto členství výborem a musí mít zaplacené příspěvky. 

9. Výbor schválil udělení cestovních grantů Mgr. Monice Šrámkové na ECE v Barceloně 

19. - 22. 5. 2018 a MUDr. Václavu Hánovi na 18th Adrenal Cortex Conference 25. 6. 

2018 -27. 6. 2018 v Mnichově a na ECE v Barceloně 19. - 22. 5. 2018, obojí do výše 

15 000,- Kč. 

10. Doc. Límanová informovala o setkání s ministrem zdravotnictví na schůzi ČLS JEP.  

11. Doc. Bendlová informovala o Krakovské deklaraci (Euthyroid).  

12. Výbor schválil reorganizaci způsobu připomínkování hodnotících zpráv a posudků SÚKL 

tak, že v případě potřeby výbor prostřednictvím vědeckého sekretáře doc. Jiskry určí pro 

každý dokument konkrétní osobu/osoby, které budou odpovědné za vypracování 

stanoviska výboru, a to s respektováním odborného zaměření a vyváženosti počtu 

zpracovaných stanovisek u jednotlivých členů výboru, pokud to bude možné. Ostatní 

členové výboru dostanou dokumenty k náhledu bez nutnosti vyjádření.  

13. Výbor schválil, že přijetí nového člena či ukončení členství v ČES ČLS JEP bude nově 

možné pouze po schválení výborem, nikoliv pouze po podpisu některého z funkcionářů. 

14. Prof. Čáp informoval o úpravách postgraduálního vzdělávacího programu 

v endokrinologii a diabetologii. 

15. MUDr. Weiss informoval o zvýšení dolní hranice TSH v některých laboratořích, což 

vede k nárůstu počtu pacientů se záchytem mírné suprese TSH. Žádné stanovisko či 

doporučení k této nové informaci výbor nedal a doporučuje situaci dále monitorovat.  

16. Doc. Šnajderová informovala o jednání komise pro změnu pohlaví. 

17. Data dalších chůzí výboru 

- 31. 5. 2018 od 12 hodin v rámci Postgraduálního endokrinologického kurzu v Hradci 

Králové 

- 11. 9. 2018 v 15:00 v Charvátově sále III. interní kliniky 1. LF a UK VFN 

Zapsal Jan Jiskra 


