
Zápis ze společné schůze odstupujícího a nově zvoleného výboru České internistické společnosti 

(Schůze se konala 24. 3. 2022 v Praze) 

 

Přítomni: prof. J. Bultas, prof. R. Češka, prof. M. Haluzík, MUDr. T. Hauer, Doc. D. Karetová,  

prim. L. Kotík, prof. E. Králíková, MUDr. J. Lacinová, prim. Z. Monhart, MUDr. J. Orság,  

prof. H. Rosolová, prof. M. Souček, prim. P. Svačina, prof. J. Škrha, MUDr. J. Škrha jr.,  

prof. V. Tesař, prof. J. Václavík, prof. J. Vítovec, prof. M. Vrablík, prof. J. Widimský, za sekretariát  

p. Dolejšová a Ing. L. Votavová 

Omluveni: prim. J. Nedvídek, prof. M. Kvapil, prof. Š. Svačina, prof. J. Špinar, prim. M. Tržil 

Prof. R. Češka přivítal všechny přítomné, poděkoval členům výboru končícím svou práci a popřál 

novému výboru, aby navázal na úspěšnou činnost odstupujícího výboru a dařilo se mu co nejlépe hájit 

prestiž interního oboru ve všech oblastech. 

Výbor schválil zápis z minulého zasedání bez připomínek.  

 

I. Výsledek voleb členů a funkcionářů nového výboru ČIS  

pro funkční období 2022 – 2026 

Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. R. Češka, prof. M. Haluzík, Doc. D. Karetová,  

prim. L. Kotík, prim. Z. Monhart, prof. H. Rosolová, prof. M. Souček, prim. P. Svačina,  

MUDr. J. Škrha jr., prof. J. Škrha, prof. V. Tesař, prof. J. Václavík, prof. J. Vítovec, prof. M. Vrablík, 

prof. J. Widimský. 

Zvolení funkcionáři nového výboru: 

předseda - prof. R. Češka, zvolen všemi hlasy, 

1. místopředseda - Prof. J. Widimský, zvolen 14ti hlasy, 1 hlas pro prof. M. Vrablíka, 

2. místopředseda - Prof. M. Souček – zvolen všemi hlasy, 

vědecký sekretář - prim. L. Kotík ze svého rozhodnutí nekandidoval na tuto funkci, navržen prim. Z. 

Monhart, který byl zvolen 14ti hlasy, 1 hlas pro prof. J. Václavíka, 

pokladník - prof. J. Václavík zvolen všemi hlasy.  

Výsledek voleb do revizní komise: Prof. J. Bultas, prof. E. Králíková, Prof. Š. Svačina. Revizní 

komise si zvolila jako předsedu prof. J. Bultase. 

Vzhledem k tomu, že v řádných volbách nebyl do výboru zvolen nikdo z ambulantních internistů a 

výbor nezbytně potřebuje mít kontakt s tímto důležitým segmentem interní medicíny, byl do výboru 

kooptován MUDr. Tomáš Hauer z Českých Budějovic. 

 

II. Vzdělávací akce domácí a mezinárodní 

1. Prof. M. Souček a prim. Z. Monhart podali zprávu o XXVIII. Kongresu ČIS, 20. - 23.10.2021, 

Brno. Registrovalo se 1075 účastníků, kongres byl hodnocen velmi pozitivně a skončil ziskem pro 

ČIS. Bylo poděkováno organizátorům. 

 



2. XXIX. Kongres ČIS bude pořádán 6. – 9. 11. 2022 v Kongresovém centru Praha - prof. R. 

Češka a prof. J. Widimský referovali o přípravě. Program bude probíhat ve 3 sálech, začátek je 

stanoven na neděli podvečer. Kongres kromě jiného opět začlení rozsáhlý program pro mladé 

internisty, jsou v plánu praktické bloky o ultrazvukových metodách, hodně pozornosti bude věnováno 

telemedicíně a jinak zvyklý program o aktuálních tématech v širokém oboru interní medicíny. První 

oznámení je k dispozici na webu ČIS. 

3. Konání Vanýskova dne v roce 2022 bylo zrušeno z důvodu pandemie covid-19. 

4. Letos proběhne další ročník již tradiční akce - jarní vzdělávací cyklus Interna Informans - 2.5. 

Plzeň, 3.5. Olomouc, 31.5. Ústí nad Labem, 1.6. Brno, 15.6. Jihlava, 16.6. Praha.  

5. 20th European Congress of Internal Medicine (ECIM), Malaga - přesun termínu z března na 

červen 9. – 11. 6. 2022 - účastní se prim. Z. Monhart, prof. J. Václavík, MUDr, J. Škrha jr. Zároveň 

bude jeden z těchto členů výboru zastupovat ČIS na General Assembly dne 8.6. Náklady pro oficiální 

zástupce výboru ČIS schváleny. 

6. XXX. Sjezd České kardiologické společnosti v hybridním formátu - prezenční formou ve 

dnech 8. - 10. 5. 2022 na brněnském výstavišti a formou on-line vysílání 2. – 6.5. a 11. – 13.5. 

distančně z Hermitage Hotel Prague. ČIS se bude prezentovat blokem „Křehký a polymorbidní 

senior v našich ordinacích i na odděleních (60 minut)“ Předsedající: Češka, R., Václavík, J. 

Přednášky: Kvapil, M.: Diabetik - modelový křehký polymorbidní pacient, 

Widimský, J.: Antihypertenzní léčba starších polymorbidních osob a její úskalí, 

Rosolová, H.: Léčba dyslipidemií u křehkého pacienta, 

Václavík, J.: Jak optimalizovat farmakoterapii křehkého seniora? 

Schváleny náklady na účast a prezentaci ČIS na Sjezdu ČKS včetně nákladů na účast řečníků. 

7. 1st Colours of cardiology & 2. Symposium Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie ČKS, 

20. - 21. 9. 2022, Ostrava – organizaci zajišťuje prof. J. Václavík.  

8. 7th McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) Krakov – přesun 

termínu z května na září/říjen – 29.9. – 1. 10. 2022 - možnost pro mladé internisty do 35 let přihlásit se 

do soutěže Best Case Report Contest (deadline 31. 5. 2022). V případě, že budou vybráni k účasti v 

soutěži, uhradí ČIS ve spolupráci s Nadačním fondem české interny registrační poplatek na kongres 

MIRCIM 5 prvním přihlášeným mladým internistům, kteří jsou členy ČIS. Zájemci mohou 

kontaktovat sekretariát ČIS. Tato zpráva bude zařazena do newsletteru, aby byl osloven co nejširší 

okruh mladých internistů. 

9. 14. internistický deň Slovenskej internistickej spoločnosti, 24. 11. 2022, Bratislava – o účast má 

zájem prim. Z. Monhart a zvažuje ji i prof. R. Češka. 

10. Praha byla poctěna pořádáním World Congress of Internal Medicine, v termínu 30. října až 2. 

listopadu 2024 v KCP – zajišťují prof. R. Češka a prof. J. Widimský, nebude vyhověno žádosti EFIM 

o spoluúčast, což by znamenalo jen malé odborné přispění, ale především dělení zisku, kongres je 

pojištěný proti případné totální ztrátě. V letošním roce začnou práce na přípravě akce. Prof. J. 

Václavík nabízí možnost uspořádat za pracovní skupinu Multimorbidity Working Group EFIM 

přípravu bloku. O přípravu bloku budou požádáni také mladí internisté. Světový kongres bude 

probíhat paralelně s českým kongresem ČIS. Obě akce organizuje Galén Symposion. 



III. Sekce mladých internistů 

MUDr. J. Škrha, jr. referoval o letošních Dnech mladých internistů, které se konají v termínu 2.- 3. 6. 

2022 v Martině na Slovensku. Deadline pro zaslání abstrakt je do konce března. Výherce pojede na 

zimní školu ESIM. Schválení udělení tradiční ceny předsedy ČIS pro nejlepší sdělení. Za výbor ČIS se 

zúčastní prof. M. Vrablík. 

Seminář k atestačním otázkám byl v loňském roce součástí kongresu LEDIM, na letošní rok se ladí 

detaily a bude organizován samostatně. 

Školy EFIM: Zimní škola ESIM Švédsko, únor 2022 – odloženo na rok 2023. Letní škola ESIM 

Španělsko, červen 2022 (bylo 2x odloženo). Na obě školy jsou již nominovaní výherci ze soutěžních 

akcí mladých internistů. 

Výbor projednal možnost prodloužení věku, kdy lze internistu ještě zařadit mezi „mladé internisty“. 

Nakonec bylo přijato prodloužení hranice na 40 let, ale toto bude platit až od roku 2023. Prodloužení 

se týká zejména možnosti zařazení prací a přednášek do soutěží. Připomínáme ještě jednou možnost 

přihlášení původní vědecké práce do letošní soutěže, kde 1. cena byla navýšena na 30 000 Kč. 

Podmínkou je členství v ČIS alespoň 1 rok, práce musí být publikována v r. 2021, konečný termín pro 

přihlášení je 31. 5. 2022 a pro účast platí ještě letos hranice 35 let. 

 

IV. Časopis Vnitřní lékařství 

Prof. H. Rosolová a prof. M. Souček výbor informovali, že spolupráce s vydavatelem funguje velmi 

dobře, článků je dostatek a jsou pečlivě recenzovány. Vycházejí buď v tištěné nebo elektronické 

podobě. Dále výboru sdělili plán témat na rok 2022. Finanční problémy časopis nemá. Časopis je 

výborem hodnocen jako úspěšný mající dobrou úroveň. 

 

V. Ambulantní internisté 

Ve výboru bude zastupovat ambulantní internisty MUDr. T. Hauer z Českých Budějovic. Osvědčená 

spolupráce s MUDr. J. Lacinovou skončila, protože již pokračovat v této činnosti ze svého rozhodnutí 

nechtěla. Referovala ještě o činnosti, kde je stále vytvářen tlak v dohodovacích řízeních na navýšení 

ceny výkonů a uplatnění bonifikací. Postupují zde společně Sdružení ambulantních internistů, 

Sdružení ambulantních specialistů i Česká lékařská komora. MUDr. Hauer hovořil o možnosti 

rozšíření spektra výkonů ambulantních internistů. Naráží to zejména na neochotu specialistů povolit 

sdílení některých výkonů. Cestou, ale také dosti obtížnou, může být vytvoření nových výkonů, 

například ultrazvukových, které by nebyly tak komplexní jako výkony specialistů a měly by menší 

úhradu. 

 

VI. Problémy s Lékařskou službou první pomoci 

ČIS dostává podněty od primářů interních oddělení, že zejména v nemocnicích, kde není urgentní 

příjem se pacienti obracejí při nedostatečné funkčnosti LSPP automaticky na příjmové ambulance 

interních oddělení, protože, bohužel, jsou pravdivě přesvědčeni, že zde musejí být vyšetřeni 

s jakýmikoliv obtížemi. Ambulance tak jsou trvale přetěžovány a může dojít z hlediska časové tísně 



k selhání péče o skutečně vážně nemocné. Je stále v řadě míst v ČR problém obsadit LSPP, protože 

přes četné bonifikace nejsou praktičtí lékaři často ochotni LSPP sloužit. MUDr. L. Kotík dotazem 

k zástupcům pojišťoven byl ujištěn, že je i v zájmu těchto plátců péče zajistit servis pro své pojištěnce, 

ale není žádná jasná legislativní povinnost, aby praktický lékař musel odsloužit nějaké penzum služeb 

na LSPP. Hrubě to kontrastuje se zátěží lékařů v nemocnicích, kteří také nemají žádnou legislativně 

zakotvenou povinnost sloužit, ale ze vzájemné solidarity slouží i více než 6 služeb v měsíci. Přitom 

preferenčně podporovaná primární péče je tak zajištěna jen v ordinační době praktických lékařů a 

nikoliv tak, jak by měla být, tedy 24 hodin denně. Tento problém byl opakovaně neúspěšně řešen, 

nicméně MUDr. L. Kotík jako zástupce ČIS ve VR ČLK se pokusí znovu zde tuto otázku otevřít a 

pokud to VR podpoří, je vhodné požádat právní oddělení ČLK o zvážení možnosti povinnost sloužit 

LSPP praktickými lékaři legislativně zakotvit. Jedná se totiž o dosti nerovnoměrné rozdělení 

přesčasové práce a není to dobrou vizitkou profesní spolupráce. 

 

VII. Termín a struktura příští schůze výboru ČIS 

Termín příští schůze výboru byl stanoven na úterý 17. května 2022 v Praze, v budově Autoklubu 

ČR v Opletalově ulici, se začátkem ve 13 hodin. Na této schůzi by měl být dán prostor pro krátkou 

prezentaci problémů ambulantních internistů - připraví MUDr. T. Hauer. Bude dále diskutován 

problém krajských konzultantů, kde by neměli být ve své činnosti osamoceni, ale mít vytvořen tým 

spolupracovníků, například i z řad ambulantních internistů. Neměli by to být členové výboru ČIS, ale 

spíše primáři regionálních nemocnic. Zástupci ambulantní i lůžkové interny. O jejich existenci by měli 

být informováni zdravotní radové, aby byla zjištěna oboustranná spolupráce. Tedy zdravotní radové, 

často nelékaři, pak mohou odborné problémy konzultovat a krajští konzultanti žádat o pomoc při 

řešení problémů státní správu, obdařenou určitými kompetencemi. Návrhy a komentáře je možné 

posílat na sekretariát ČIS. Dále se všechny připomínky zrevidují a proberou na samostatné schůzce. 

Bude sepsán oficiální dopis KK. 

Dalším tématem je vysoká procentní neúspěšnost při atestačních zkouškách z interny, kde v loňském 

roce z 57 lékařů neuspělo 23% a z 326 lékařů zkoušených z interního kmene neuspělo 17%. Stále jsou 

výsledky u jednotlivých komisí dosti nevyrovnané. Je nutno také zdůraznit, že zkouška z kmene se 

týká 17 oborů, které na něj navazují a měla by platit zásada, že zkouška by měla být orientována 

prakticky, a nikoliv zacházet do hloubky patofyziologických mechanizmů. Diskuze o nominaci 

primářů z nemocnic na účast u zkoušek – opět bod pro krajské konzultanty, dále zastoupení členů 

výboru u zkoušek. Prof. J. Škrha by mohl poskytnout data za jiné obory. 

V neposlední řadě bude řešena spolupráce s odbornými společnostmi a role ambasadorů z jiných 

společností pro jednání s těmito odbornými společnostmi. 

 

VIII. Různé 

1. ČLS JEP bude udělovat čestné ceny Jana Evangelisty Purkyně významným osobnostem - návrhy 

pro rok 2022 jsou za ČIS: Prof. M. Souček, prof. Š. Svačina, prof. J. Vítovec. 

2. Jsou vyhlášeny i Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2021 - návrhy možno 

podat do 31. 5. 2022.  



3. EFIM - prof. R. Češka referoval o možnosti navrhnout kandidáty na EFIM Secretary General a 

EFIM Treasurer – deadline 8. 5. 2022. Zatím návrhy nemáme. Členský příspěvek ČIS na rok 2022 pro 

EFIM byl 4.165,77 EUR. ČR je totiž považována na plně rozvinutou, a tedy bohatou zemi. Existuje 

tzv. EFIM Academy, kam byli za ČIS nominováni zástupci ČIS přihlášení k obecné spolupráci 

s EFIM. V případě zájmu je možnost se dále hlásit přes sekretariát ČIS. 

4. Výbor vyslovil souhlas se záštitou pro: 13. PragueONCO 26. – 28.1.2022 (Prof. Luboš Petruželka), 

Colours of Sepsis 25. - 29. 4. 2022, Ostrava (MUDr. Roman Kula), MasterClass podzim (Pfizer). 

5. Jako pomoc Ukrajině byla schválena částka od ČIS 100 000 Kč, bude poskytnuta na konto 

organizace Člověk v tísni. 

6. Zprávu revizní komise podal MUDr. J. Orság. 

7. Schůzka ČIS s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP ČGS je plánována na 

26.5. Za ČIS se zúčastní prof. R. Češka, za ČGS MUDr. B. Jurašková. 

8. Jednání ISIM ohledně letošního kongresu WCIM v Rusku se bude konat virtuálně 3.4. – za ČIS se 

bude účastnit prof. R. Češka. Diskuze názoru na Rusko vzhledem k současné situaci na Ukrajině – 

dočasné přerušení spolupráce s ruskými společnostmi (není směřováno vůči pacientům). 

9. Bylo probráno několik aspektů postgraduálního vzdělávání. Za nejdůležitější je považována 

podpora uznávání práce na covidových odděleních jako plnohodnotné práce. Probírána stále patrná 

nevyváženost výsledků zkoušek po kmeni i atestací v různých komisích. Je třeba maximálně sjednotit 

požadavky. 

10. Objevilo se několik stížnosti na problémy při placení příspěvků ČIS prostřednictvím členské 

evidence ČLS JEP. Zejména není možnost zaplatit příspěvek dříve, než je zaslána žádost o jeho 

proplacení, která může být přehlédnuta. Dotazem Prof. J. Škrhy na sekretariátu mu bylo sděleno, že 

v současné době se problém vybírání poplatků elektronicky upravuje a lze snad věřit, že problém bude 

vyřešen do konce dubna t.r. Jakmile bude situace stabilizována, dá ČIS na své webové stránky 

informaci, jak tyto příspěvky nejsnáze platit. 

11. Výbor schválil úhradu nákladů na služební cesty – Dérerov memoriál - Bratislava, Sjezd České 

kardiologické společnosti - Brno, Dny mladých internistů – Martin, 20th European Congress of 

Internal Medicine – Malaga. 

 

 Zapsal prim. L. Kotík ve spolupráci se sekretariátem ČIS 


