
 
 

Zápis ze zasedání nově zvoleného výboru  výboru SAR ČGPS ČLS JEP 

 
Termín: úterý 8. září 2020 ve 13.00 hodin  

Místo konání: zasedací místnost přednosty kliniky na sekretariátu 1. Gynekologicko – porodnické kliniky 

UK a VFN v Praze, Apolinářská ul. 

 

Přítomni: MUDr. David Rumpík, PhD., Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., MUDr. Karel Řeřábek, CSc., 

MUDr.Radka Jarošová, MUDr. Štěpán Machač, PhD. MUDr.Pavel Otevřel, MUDr. Jan Diblík PhD., 

MUDr. Martin Kučera, PhD. ing. Radomír Křen, PhD. 

Osoba pověřená dohledem nad volbami předsedy výboru: Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.. 

 

1. prof. Martan seznámil přítomné se systémem tajné volby předsedy. 

 

2. dr. Rumpík iniciuje diskusi o rizicích vyplývajících z převahy zástupců klinik řetězce FutureLife ve 

výboru a z rizika rozštěpení odborné společnosti. Diskuse k tématu. 

 

3. Tajná volba předsedy, výsledky oznamuje prof. Martan po sečtení hlasů 

dr. Machač        7 hlasů 

dr. Rumpík  ……. 1 hlas 

neplatný ………1 hlas 

 

Předsedou výboru SAR zvolen MUDr. Štěpán Machač PhD. 

 

4. dr. Machač navrhuje za místopředsedu výboru doc. Tonka Mardešiče a za vědeckého tajemníka 

výboru dr. Pavla Otevřela. Oba zvoleni 8 hlasy. 

 

5. Výbor pověřuje dr. Machače k jednání s dr. Kateřinou Veselou za účelem zabránění rozštěpení 

odborné společnosti. Registrace nové odborné společnosti SRMEG dle názoru výboru povede 

k rozštěpení odborné společnosti a oslabení pozice obou společností ve všech aspektech jejich 

činnosti. 

 

6. Kongres SAR Brno 2020. dr. Otevřel  a dr. Machač pověření seznámit se se stavem organizace 

kongresu, plánovaným odborným a společenským programem. Projednat s firmou Meritis stav 

organizace kongresu. Další kongres SAR se uskuteční v Praze 9-10.11.2021. S firmou Meritis bude 

zahájeno jednání o uspořádání kongresu. Zvážit sekci mladých lékařů umožňující prezentovat 

atestační a disertační práce. 

 

7. dr. Machač prověří stav plánované změny zákona,  zvyšující o rok úhradu cyklu IVF pojišťovnou (do 

40. narozenin) 

 

8. dr. Jarošová dr. Diblík zkontaktují  webmastery www stránek SAR a informují se o možnostech 

přístupu na stránky a jejich  ktualizace. 

 

9. dr. Řeřábek -  připravit podklady za účelem vyvolání jednání o možné kontrolní roli SÚKLu, 

případně jiného orgánu nad odesíláním kompletních výsledků do RAR. 

 

10. další schůze výboru bude svolána cca za 3-4 týdny, event. dříve dle aktuální situace. 

 

 

Praha 8. září 2020     zapsal:  Pavel Otevřel 


