Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 24.10.2011, Praha, Hotel Albion

Přítomni:
Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, dr. Rosenberg, as. Petřík, prof. Hanuš, doc.
Jarolím, doc. Zachoval, as. Broďák, doc. Krhut
Členové revizní komise: as. Matoušková, doc. Kočvara
Host: Mgr. Veronika Črepová – kandidát na sekretářku (potenciálně tajemnici) ČUS
Program:
1, Kontrola zápisu z volební schůze
2. Organizační informace - sekretariát, majetek ČUS, převzetí a přesun sekretariátu (Babjuk)
3. Tajemník výboru (Babjuk)
4. Vzájemná komunikace v rámci výboru (Petřík)
5. Programové prohlášení – diskuse nad jednotlivými oblastmi a body (všichni)
6. Česká Urologie (Hora)
7. Seznam zdravotních výkonů, robotika (Petřík, Zachoval)
8. Konference 2011 (Hanuš, Petřík)
9. Konference 2012 (Krhut)
10. Spolupráce s agenturou v roce 2012 (Petřík, Babjuk)
11. Rozpočet na rok 2012 (Petřík, Matoušková)
12. Zástupce výboru v OKU, předseda OKU (Babjuk)
13. Stanovení termínů příštích schůzí
14. Různé: ceny ČUS – koncepce nových kritérií, Matula award

1. Kontrola zápisu z volební schůze a volby předsedy

2. Organizační informace - sekretariát, majetek ČUS, převzetí a přesun sekretariátu
(Babjuk)
Prof. Babjuk spolu s dr. Petříkem převzal od emeritního předsedy doc. Hanuše inventář ČUS
(2 notebooky, 1 PC, 1 kopírka, šanony, razítko, 17 medailí, dataprojektor)

Prof. Babjuk informoval o plánu umístění sekretariátu na Urologickou kliniku UK 2.LF a FNM
Praha 5. Plánována příprava prostor a přesun zbytku hmotného majetku v horizontu 2-3
týdnů – prof. Babjuk bude o detailech informovat
Prof. Babjuk informoval, že podepsal příkaz na uhrazení příspěvků na korporátní členství
v EAU za členy ČUS na další období (druhá polovina roku 2011)
As. Petřík informoval o ukončení nájemní smlouvy na dosavadní sekretariát v Urocentru,
nájem je zaplacen do 12.10.2011 a bude ukončena. Současně je ukončen pracovní vztah s
paní Královou, za práci pro nový výbor do 20.10 byla vystavena faktura.
As. Petřík připraví rozpočet na rok 2012 v souladu se stanovami ČUS.
Prof. Babjuk ve spolupráci s as. Petříkem a as. Broďákem zajistí informace týkající se
přístupu k webovým stránkám pro možnost jejich dalšího rozvoje, současně zajistí informace
k změně adresy elektronické pošty.
Telefonní spojení na ČUS bude zajištěno mobilním telefonním číslem, které bude spolu
s přístrojem v majetku ČUS. bude zpočátku mobil, pevná linka dle domluvy prof. Babjuka
s ředitelstvím FNM

3. Tajemník výboru (Babjuk)
Prof. Babjuk navrhuje vytvoření pozice tajemníka výboru v souladu s prohlášením během
volební kampaně, krátce představeny navrhované kompetence a pracovní náplň.
Předsedkyně revizní komise, As. Matoušková upozorňuje na nutnost změny stanov (článek
4), kde bude tato pozice ukotvena. Výbor tuto připomínku akceptuje.
Představena kandidátka, Mgr. Črepová, která se představuje v krátké prezentaci
Navržen honorář pro tajemnici – návrh: 20 000 brutto + bonusy dle nově získaných reklam
v časopise Česká urologie (20% , návrh uzavřít smlouvu na 1 rok, fakturování měsíčně,
Prof. Babjuk vypracuje návrh pracovní náplně i návrh činnosti sekretariátu. Bude kontaktovat
právní oddělení ČLS JEP.
4. Vzájemná komunikace v rámci výboru (Petřík)
As. Petřík představil možnost komunikace výboru pomocí videokonference - Teamviewer
(možnost hlasového i vizuálního spojení včetně demonstrace elektronických materiálů),
zajistí další detaily a posoudí finanční náročnost.
Současně navržena alternativní bezplatná možnost komunikace přes Skype. Limitací mohou
být zabezpečení nemocničních systémů na jednotlivých pracovištích. Přesto je tato možnost
pro krátkou komunikaci ze soukromých počítačů vhodná. Navrženo vzájemné sdělení adres poslat prof. Babjukovi

5. Programové prohlášení – diskuse nad jednotlivými oblastmi a body (všichni)

Jednotliví členové výboru přednesli své podněty v rámci oblastí, kterým se budou ve výboru
věnovat. Jednotlivé příspěvky a body jsou obsaženy v přílohách. Prof. Babjuk připraví během
2 týdnů návrh společného dokumentu, po jeho odsouhlasení výborem bude umístěn na web.
Struktura ČUS 2011-15 včetně personálního obsazení jednotlivých oblastí je součástí
přílohy.

6. Česká Urologie (Hora)
Prof. Hora představil novinky v časopisu Česká urologie, cílem je dosáhnout vyrovnaného
rozpočtu a zajistit pravidelné vydávání časopisu. Prof. Hora představil nové složení širší i
výkonné redakční rady - příloha zápisu. Doporučeno oslovit doc. Minčíka jako dalšího
zahraničního člena redakční rady.

7. Seznam zdravotních výkonů, robotika (Petřík, Zachoval)
Výbor ČUS vyjádřil podporu dalšího rozvoje robotické chirurgie v ČR, zdůraznil nutnost
přesně definovaných podmínek dalšího rozvoje. Výbor zdůrazňuje nezastupitelnou roli
urologické společnosti při jednáních o robotických urologických výkonech.
Prof. Babjuk navrhl přípravu a odeslání dopisu, který bude vyjadřovat názor výboru a bude
adresován Ministrovi zdravotnictví ČR
8. Konference 2011 (Hanuš, Petřík)
Prof. Hanuš a as. Petřík shrnuli dosud známé výsledky výroční konference 2011. Výbor
vyslovil absolutorium vysoké odborné i společenské úrovni konference. Výbor rovněž
pozitivně hodnotí vysoký počet účastníků. As. Petřík předloží vyúčtování po zpracování
všech faktur.
9. Konference 2012 (Krhut)
Termín konference potvrzen: 31.10.2012 – 2.11.2012. Místo konání Ostrava. Vzhledem
k nejasné situaci ohledně dalších aktivit společnosti Nucleus osloví as. Petřík ředitele, dr.
Skopce, se žádostí o jednoznačně vyjádření. V případě, že firma nebude dále pokračovat
v organizaci konferencí, navrhuje výbor pokračovat ve spolupráci s novou agenturou paní
Šafránkové (která organizovala poslední tři konference jako zaměstnankyně společnosti
Nucleus).
Výbor diskutoval složení vědeckého výboru. Prof. Babjuk navrhl, aby členy vědeckého
výboru konference byli i přednostové fakultních klinik, kteří nejsou členy výboru ČUS
(přednostové klinik FN Olomouc, FN Královské Vinohrady a FN Brno). Dr. Matoušková
navrhla zařadit i doc. M. Hanuše, jako habilitovaného zástupce ambulantní složky.
Výbor do příštího jednání vytvoří návrh zahraničních hostů, kteří budou pozváni na
konferenci 2012. Výbor rovněž navrhne do příštího jednání termín konference 2013 a zváží
potenciální místa konání.

10. Spolupráce s agenturou v roce 2012 (Petřík, Babjuk)
Viz bod 9
11. Rozpočet na rok 2012 (Petřík, Matoušková)
As. Petřík vypracuje návrh rozpočtu na rok 2012, do 2 týdnů.

12. Zástupce výboru v OKU, předseda OKU (Babjuk)
Prof. Babjuk (dosavadní předseda OKU) navrhuje nového kandidáta na post předsedy OKU,
as. Petříka. Výbor souhlasí. Prof. Babjuk napíše návrh předsedovi VR ČLK.

13. Stanovení termínů příštích schůzí
Výbor se bude scházet ve dvouměsíčních intervalech, preferenčně ve čtvrtek od 15 hodin
(případně v úterý od 15 hodin), příští zasedání 15.12.2011, prof. Babjuk navrhne místo
jednání a zajistí jej.

14. Různé: Matula award, in-service examination
Výbor se shodl na skutečnosti, že v ČR není v současnosti kandidát, který by splňoval
kritéria na kandidaturu na Matula aword EAU, proto kandidát za ČR navržen nebude.
Výbor akceptuje návrh prof. Pacíka a pověřuje jej organizací „In service examination“ pro
letošní rok, sponzorem bude opět společnost Astellas.

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Předseda ČUS

