
 
 

Zápis ze 2. zasedání výboru  výboru SAR ČGPS ČLS JEP 

 
Termín: úterý 22. září 2020 v 11.00 hodin  

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

UK a VFN v Praze, Apolinářská ul. 

 

Osobně přítomni: MUDr. Štěpán Machač, PhD.,  Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc., MUDr. Karel 

Řeřábek, CSc., MUDr.Radka Jarošová, MUDr. Jan Diblík PhD., ing. Radomír Křen, PhD. 

On-line: MUDr. David Rumpík, PhD., MUDr.Pavel Otevřel,  MUDr. Martin Kučera, PhD. 

 

1. schválen zápis z předešlého zasedání, možno odeslat na výbor ČGPS, na mail věd. sekretáře 

 

2. dr. Machač informuje výbor o průběhu schůzky 8.9.2020 s dr. Veselou, která na založení nové 

odborné společnosti trvá  bez ohledu na to, jaké varianty řešení situace výbor SAR navrhnul. 

Potřebná administrativní řízení k registraci nové společnosti byla již zahájena. 

 

3. doc. Mardešič odstupuje z funkce místopředsedy. Jak uvedl na úvodním zasedání 8.9.2020, funkci 

místopředsedy bude zastávat pouze v situaci, kdy nedojde k rozštěpení společnosti založením nové 

odborné společnosti. K tomu nedošlo (viz. bod 2).  

 

4. Kongres SAR 2021, výbor zvažuje nadále spoluprací s firmou Meritis, shoda na konání v Praze, 

aktuální možnosti zjistí dr. Machač. 

 

5. kongres SAR 2020. Dle sdělení pořádající firmy Meritis, je firma schopna, dle aktuální epidemické 

situace, technicky zajistit on-line formu kongresu. Dr.Machač informuje,  dle sdělení doc. Žákové 

byly prezentace zaslány a odborný program je zajištěn. Dr. Machač dojednává s f. Meritis možnost 

snížení ceny za ubytování, protože, vzhledem k situaci COVID, ceny ubytování obecně výrazně 

klesly. 
 

6. dr. Machač informuje, že je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění - úhrada IVF na 39 let 

+364 dní - ve schvalování. https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=992&CT1=0 . V § 15 

odst. 3 písm. a) a b) se slova „třicátého devátého“ nahrazují slovem „čtyřicátého“.  

 

7. Výbor se shoduje,  že je nezákonné překračovat při léčbě hranici 49. narozenin; a to i v případě, že 

léčba nemohla být před 49. narozeninami pacientky uskutečněna z objektivních důvodů spojených se 

situací COVID.  

 

8. Výbor souhlasí s možností oslovení ZP, aby mohla být léčba pojišťovnou proplacena v případě, že 

bylo o léčbu požádáno před 39. narozeninami ženy, léčba byla schválena, ale nemohla být před 39. 

narozeninami pacientky uskutečněna z objektivních důvodů spojených se situací COVID. (Otevřel) 

 

9. Dohadovací řízení o úhradách: pravděpodobně proběhnou 05/2021. Budeme se snažit být součástí 

řízení. Letos proběhlo bez zástupců SAR.  

 

10. Cena bodu: možno zahájit jednání o možnosti bonusů s ohledem na otvírací doby zařízení, 

celoživotního vzdělávání lékařů a zavedení QM.  Budeme požadovat zvýšení ceny bodu fromou 

bonusu pro odbornost 613. 

 

11. Cena na IUI: navrhovaný balíček VZP cca 2500 Kč / IUI nepřijatelný, není výhodnější než doposud 

užívaná agregace jednotlivých výkonů. Jednání bude pokračovat. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=992&CT1=0


12. webové stránky SAR: bude domluvena schůzka s webmasterem (Jarošová, Machač, Otevřel) s úkoly: 

přístupy, aktualizace, cena, platby (platba probíhá přes ČLS po odsouhlasení částky a převodu 

výborem SAR). Jednotlivé farmafirmy se nabízí s možností podpory stránek. Výbor je toho názoru, 

že není vhodné mít web. stránky podporované jednou firmu. Buď podpora více firmami, nebo spíše 

využít nabídnuté podpory k vývoji NRAR. 

 

13. Doporučené postupy "Diagnostika páru s poruchou plodnosti" bude projednán na schůzce 

s předsedou ČGPS (dr. Machač). Dle výsledku tohoto jednání pak výbor projedná další kroky s cílem 

schválení dokumentu výborem ČGPS. 

 

14. Akreditační program pro IVF: akreditační komisí obhájen původní návrh, platnost až po zveřejnění 

ve věstníku. Až poté lze žádat o obnovení akreditace. Měla by být akceptována praxe od 01/2017 na 

pracovišti, které dočasně ztratilo akreditaci. 

a. 350 cyklů/rok ….. 1. stupeň 

b. 600 cyklů/rok nebo EBCOG akreditace kliniky  ……… 2. stupeň 

 

15. ARE: je žádoucí pokračovat v kontaktech, spolupráci, ing. Křen jako člen sekce bude kontaktní 

osobou. 

 

16. Výbor má zájem  podporovat studenty PhD. našeho oboru. 

 

17. Vzdělávací akce: dle stanov ČGPS může sekce každý rok 1 akci pořádat a jednu spolupořádat. Pro 

další akce výbor může vyjádřit „podporu“. Takto „s podporou“ bude pořádán on-line onkofertility 

seminář f. Merck 8.10.2020. Výbor souhlasí. 

 

18. Příští schůze nejpozději při kongresu SAR. Pokud nebude prezenční formou, tak může být schůze 

dříve, dle situace případně jen on-line. 

 

19. NRAR: v roce 2020 nejsou data do NRAR zasílána z 16 pracovišť. Výbor klade důraz na správné 

vyplňování. Výbor považuje NRAR za klíčový nástroj, který umožňuje  získávat validní podklady 

jak pro odborné výstupy, tak pro jednání s pojišťovnami. Dr. Rumpík informuje, že dle informace od 

Mgr. Tomkové, SÚKL odmítá vymáhat restrikce na nezasílání dat do NRAR, není to v kompetenci 

SÚKL. Výbor upozorňuje centra na možné sankce dle níže uvedené zákonné úpravy. 

Zákon č. 372/2001 o zdravotních službách. Dle  § 45 odst  2) písm m) je Poskytovatel je 

povinen předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému.  

Dle § 117 odst  2) písm d) se Poskytovatel dopustí přestupku tím, že nepředá údaje do Národního 

zdravotnického informačního systému podle § 45 odst. 2 písm. m) za který lze uložit pokutu dle § 117 

odst 4) písm e) do 100000 Kč.  

Přestupky projednává dle § 118 odst b) správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb, kterým je podle § 15 odst 1) písm a) krajský úřad, v jehož správním obvodu je 

zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány.  

 

 

 

Praha 22. září 2020     zapsal:  Pavel Otevřel 


