Zápis ze schůze výboru ČUS ze dne 7. 9.
2010 v Praze Průhonicích
Přítomni: doc. Hanuš M., doc. Jarolím L., dr. Matoušková M., prim. Hiblbauer J., dr. Rosenberg M.,
dr. Petřík A., prof. Hanuš T., dr.Jelínek J.
Za RK: doc.Študent V
Sekretariát ČUS: Králová V.
Omluveni: prof. Babjuk M., doc. Kočvara R., doc.Hora M.,
Host: doc. Zachoval R.

1. Kontrola zápisu z 22.06.2010 referuje doc. L. Jarolím
Připomenout doc.Horovi přestup lékařů s chirurgickým kmenem na urologický
Ostatní splněno

2. Zpráva předsedy o činnosti od poslední schůze referuje doc. M.Hanuš
Dotazník výboru na stav lůžkových urologických pracovišť
(ústní předběžné
zhodnocení)
Do současné doby sekretariát obdržel 31 vyplněných dotazníků z nichž je patrno, že pracoviště nemají problém
se zájmem rezidentů. Dále se budou dotazníky analyzovat a zpracovávat. Výsledky zhodnocení budou
předneseny na výroční konferenci ČUS.

* Metodický list – návrh předsedy na informační postup v diagnostice a léčbě
karcinomu prostaty (pro lékaře i pacienty).
Jediná reakce přišla od dr.Rosenbergera. Předsedou ČUS vznesen dotaz jaké stanovisko sdělit praktickým
lékařům a SVL. Uzavřeno, že praktickým lékařům a event. ostatním specialistům bude poslán text Informovaný
souhlas (vypracovaný předsedou) určený pacientům před odběrem PSA. Podle výsledku lékař bude pacienta
referovat urologovi, který má znalosti jak postupovat dále.
Úkol: Poopravený text Infosouhlasu obdrží členové výboru a pak bude distribuován, především výboru SVL.
Provede: předseda do 4 týdnů
* Botox

Doc.Hanuš a zástupce lékové komise výboru dr.Matoušková jednali osobně s MUDr.Soharovou (VZP) o vydání
souhlasného stanoviska k úhradě preparátu, který bude podáván v indikacích neurourologických off label na
určených pracovištích a podle dohodnutých pravidel. Paní ředitelka přes opakované sliby, že stanovisko dodá, je
nedodala. Proto výbor bere na vědomí, že další jedná není smysluplné a ponechává v dané době aplikaci léku
na regionálních dohodách jednotlivých pracovišt. Jen upozorňujeme, že podání preparátu u nás
v neurourologických indikacích je off label.

* Akreditace

Doc.Hanuš požádá AK o vysvětlení , zda je v pořádku, že některá lůžková pracoviště, která akreditaci obdržela
před několika měsíci v příhlášce na smlouvu se ZP Media nesplňovala ani podmínky chodu oddělení podle
koncepce oboru. Dle členů AK komise obdrží vyplněné formuláře o pracovišti, které jsou podepsány statutárním
zástupcem a to je pro AK směrodatné..
Úkol: doc.Hanuš pošle doc.Kočvarovi dotaz ohledně nesouladu udělených akreditací a podmínek pracoviště
splňujících akreditace
* Novela vzdělávacího programu pro urologii

Výbor obdržel v přílohách znění novely a souhlasí se zněním, že po obdržení certifikátu (absolvování
dvouletého kmene) může lékař sloužit sám. Dále výbor bere na vědomí , že AK odsouhlasila snížení počtu

školitelů s plnou kvalifikací ze 3 na 2 u akreditovaných pracovišt I.typu. Na II. typu musí být 4. Výbor snížení
na dva školitele nepovažuje za štastné a vidí riziko v negativním ovlivnění kvality výuky.
* President elected
Výbor souhlasí, aby obsazení funkcí souvisejících s přípravou výroční konference probíhalo podle Stanov ČUS s platností
od ukončení nadcházející 56. výroční konferenci. Tedy, že prezident elected bude po ukončení 56. konference zastávat
funkci vědeckého sekretáře. V této funkci bude úkolován a řízen prezidentem připravované konference. Vědecký sekretář
musí být trvale dostupný a udržovat pružnou komunikaci, dodržovat dohodnuté termíny a naplňovat od počátku aktivně
povinnosti s funkcí související. Prezident elected má dále za úkol předložit do tří měsíců po svém zvolení charakteristiku
požadovaných parametrů pro „svoji“ konferenci. Tato povinnost, již dříve stanovená, má za cíl předejít pozdějším
problémům, které výbor v poslední době řešil.

* Výběr agentury pořádající konference

Způsob výběru agentury zajištující konference je v kompetenci výboru. Výbor po projednání rozhodl takto:
prodloužit opci firmě Nucleus na další dva roky (2011 a 2012). Dvouleté prodloužení je podmíněno zněním
Stanov, kdy musí být příprava nadcházejících konferencí zahajována vždy dva roky dopředu.
8 členů výboru souhlasí.
Rozhodnutí výboru sdělil předseda zástupci agentury Nucleus.
* Podpora rezidentů . Pracovní snídaně předsedy s rezidenty na výroční konferenci

Setkání českých a slovenských rezidentů v rámci konference ČUS bude uskutečněno na CEM v Bratislavě. V
rámci nadcházející výroční konference ČUS se bude konat na přání rezidentů pracovní snídani s předsedou
ČUS v pátek, 8. října, 2010 od 7.00 – 8.00 hod..
Na tuto snídani byli pozvání rezidenti a vedoucí lékaři lůžkových oddělení informací zveřejněnou na webu cus a
dále e-mailem zástupce rezidentů, MUDr.Čapounem.
* Honorování vyžádaných odborných služeb
Doc.Hanuš zaslal dopis řediteli SUKLu s informacemi, které výbor na své minulé schůzi odsouhlasil. S platností od 1.8.2010
bude za zpracování vyžádaných odborných stanovisek experty, pověřenými výborem, účtováno 500 Kč netto. Podrobnosti
v příloze. Vyúčtování bude podléhat schválení výboru a fakturace bude prováděna účetním oddělením ČLS JEP, kterému
sekretariát ČUS nahlásí data potřebná k fakturaci.

* Sdílené kódy s gynekologií

Prof.Halaška (gynekologie) požádal o souhlas výboru se sdílením níže uvedených kódů.
Výbor souhlasí se sdílením kódu 76317
Nesouhlasí se sdílením kódu 76133, 76221, 76399, 76565, 76217
Úkol: doc.Hanuš zašle prof. Halaškovi vyrozumění
Společnost interních lékařů žádá o sdílení kódu 76211 a 76213
Výbor konstatuje, že pro praktické lékaře i jiné speciealizace jsou již v platnosti kody 76211 a 76213, které
mohou používat..Jejich použití je pro daný účel dostačující a doporučuje interním lékařům tyto kódy využívat.
Se sdílením kódu 76317 výbor ČUS nesouhlasí
Úkol: sekretariát zašle vyjádření výboru internistické společnosti
* ÚVN požadavek společné pohotovostní služby urologie a gynekologie

Ředitelství ÚVN požádalo výbor o názor na zajištování pohotovostních služeb pro urologii a gynekologii pouze
jedním specialistou (střídavě)
Stanovisko výboru: výbor ČUS nedoporučuje sloučení pohotovostních služeb gynekologem nebo urologem pro
obě oddělení, neboť toto by vedlo ke snížení kvality ošetření akutních nemocných u obou specializací
Úkol: doc.Hanuš zašle vyjádření MUDr. Jeřábkovi ÚVN

3. host: doc.Zachoval SUNU
Doc.Zachoval požádal předsedu ČUS o vyvěšení občasníku SUNU č.3. Jedním z bodů Občasníku je výhrada
SUNU ke změnám úhrady katétrů. Znění tohoto bodu považuje výbor za zavádějící a proto požádán
doc.Zachoval o přeformulování námitky, jejíž znění bude oficiálním stanoviskem SUNU a jako takové
prostřednictvím předsedy ČUS zasláno ředitelce odboru zdravotní péče VZP, MUDr.Soharové.. Zároveň bude

vloženo do Občasníku a ten s ostatními body pak na webu cus uveřejněn. Doc.Zachovalovi bylo vysvětleno, že
změny, které v úhradě stanovila VZP se opírají o zákonnou normu znějící:
Zákon 48/ Sb. a zákon 261/2007 Sb.v platném znění
(8) S výjimkou prostředků zdravotnické techniky uvedených v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona,
které se ze zdravotního pojištění nehradí, a vybraných prostředků zdravotnické techniky uvedených v oddílu C
přílohy č. 3 tohoto zákona, které se hradí ve výši a za podmínek v této příloze stanovených, se ze zdravotního
pojištění hradí ve výši 75 % jejich ceny pro konečného spotřebitele 24) prostředky zdravotnické techniky
předepsané za účelem
a) pokračovat v léčebném procesu, nebo
b) podpořit stabilizaci zdravotního stavu pojištěnce nebo jej výrazně zlepšit anebo vyloučit jeho zhoršení, nebo
c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury
nebo fyziologického procesu.
Hradí se vždy prostředek zdravotnické techniky v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v
závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.
Úkol: předseda po obdržení přeformulované námitky SUNU tuto pošle MUDr.Soharové na VZP. Dále
doporučeno, aby SUNU s tímto dokumentem oslovila i organizace, jichž se změny dotýkají. Dr. Matoušková
oslovila právní odbor MZ, zda patří katétry pro ČIA mezi započitatelné položky. Odpověď zatím není.
Dále byl doc. Zachoval dotázán (jako předseda GPPU), jak pokračují práce na avízovaném auditu,
neboť před časem byl výbor v této otázce osloven. Dle doc. Zachovala se na věci pracuje.
Předseda také požádal doc. Zachovala o výroční zprávu o činnosti Centra pro urogenitální tbc, kterou
výbor svým rozhodnutím alokoval na urologické oddělení FTN.
doc.Zachoval přislíbil, že zašle průběžnou zprávu
Předseda vyzval doc.Zachovala, zda by obeslal vedoucí lůžkových oddělení pozváním na pracovní
snídani předsedy s rezidenty.
Úkol: Sekretariát zašle doc.Zachovalovi znění pozvánky předsedy na pracovní snídani rezidentů konané v rámci
výroční konference, kam jsou zváni také primáři

4. Žádost doc.Doležela o projednání změny organizace a úhrad implantací umělého svěrače
u mužských kontinentních pacientů v ČR.
Doc Doležel v žádosti upozorňuje, že provedl od roku 2006 celkem 8 implantací ( v Brno Bohunice 1, v MOU
na onkourologickém oddělení 3, a v nemocnici Sv. Zdislavy 4), avšak v poslední době je VZP odmítla uhradit
s odkazem na dřivější rozhodnutí výboru ČUS, stanovující dvě implantační centra (FN Brno Bohunice a
Urologická klinika VFN Praha Ke Karlovu). Protože rozhodnutí výboru o alokaci vycházelo s definovaných
možností uvedených pracovišť, stanovení indikací, referování pacientů na tato centra a další zásady. Výbor
pověřil prof. T.Hanuše, aby definoval stanovisko výboru k žádosti doc. Doležela, které po schválení výborem
bude žadateli sděleno. V této souvislosti výbor souhlasí, aby prof.T.Hanuš požádal o pomoc při sestavení
stanoviska prim. I.Pavlíka.
Úkol: prof. T. Hanuš jako zástupce SUNU vypracuje stanovisko a nechá schválit výborem ČUS
Termín: do 3 týdnů (28.9.2010)

5. Stav přípravy 56. výroční konference ČUS ČLS JEP referuje: dr.A.Petřík
Příprava na tuto konferenci je finalizována po stránce vědecké, organizační i finanční
V rámci konference proběhne výroční schůze v souladu se Stanovami ČUS.
Úkol: doc. Hanuš osloví předsedy sekcí a další členy výboru a předsedu RK, zda budou chtít přednést na výroční
schůzi krátká sdělení o činnosti, za své úseky. Předpokládají se prezentace ne delší 3-5minut. Zařazení a délka
sdělení budou záviset na počtu zájemců.
6. Příprava 57. výroční konference stav zajištění referuje:dr.A.Petřík
Zajišťování 57.výroční konference bylo zahájeno volbou odpovědných osob a bude nadále na programu každé
schůze výboru.
7. Spolupráce s Českou chirurgickou společností referuje: dr.A.Petřík, (ze schůze, za prof.
Babjuka)

Dr Petřík referoval o jednání na výboru České chirurgické společnosti. Ze strany České chirurgické
společnosti je zájem o spolupráci na ocenění onkourologických výkonů formou pilotního projektu. Event.
spolupráce stran DRG se nyní zdá málo pravděpodobná.
Úkol: Dr. Petřík a Prof Babjuk připraví seznam výkonů a center, proběhne sběr dat dle metodiky ČHCS.
Termín: 31 10 2010
Prof.Babjuk na příštím výboru upřesní stávající stav a tendence směřování vzájemné spolupráce

8. Novela vzdělávacího programu pro urologii – reakce skupiny, referuje doc. L.Jarolím
Obecné názory viz výše, skupina zvláštní připomínku nepředkládá.
9. Zprava pokladníka referuje dr.Matoušková M.

Hospodaření ČUS 1. pololetí 2010
Stav FONDu JEP k 21.6.2010
výsledek hospodaření společnosti
výsledek vzdělávacích akcí
partnerské smlouvy

5 879 319,08
-230 862,87
3 224 999,99

Finanční prostředky celkem

8 873 456,20

Přehled plateb od sponzorů:

2010

celková částka

uhrazeno

GlaxoSmithKline

666 666,66

8.12.09

Hartmann Rico

200 000,00

1.6.10

2 000 000,00

27.7.10

SCA

150 000,00

16.7.10

Novartis

208 333,33

25.6.10

GlaxoSmithKline

Úkol: sekretariát obešle sponzorské partnery o úhradu plateb, dr.Matoušková zašle dr.Petříkovi seznam partnerů

10. Zpráva z lékové komise referuje dr.Matoušková M.

Seznam LP a PZLÚ – až dosud prošlo správním řízením cca 45-50 %, v Číselníku
neuvedeny LP z „Janotova balíčku“. V brzké době budou znovu revidovány skupiny alfablokátorů, ale i pomůcky pro inkontinenci. Velkou snahou ČFES a KLPK je maximálně
urychlit změnu vyhlášky o RS – v průběhu vyhlašování revizí SÚKLem je dlouhodobě
vyvíjen velký tlak prostřednictvím připomínek, ze strany odborných společností na
úpravy/rozpuštění některých RS.
Pro blízkou budoucnost je zřejmé, že ZP při nedostatku finačních zdrojů budou i nadále hledat možnosti jak
ušetřit a výše nákladů na LP a zdravotnické prostředky bude regulována do výše roku 2008. Uplatněny budou i
regulace za „P“. Zde se za ČUS snažím, aby byly u všech přípravků stejné skupiny uvedeny shodná preskripční
omezení, protože u mnoha přípravků se liší, mnohdy dosti zásadně.
U části přípravků jsou v rámci komerčních softwarových programů, používaných v ordinacích, již logem
označeny přípravky s DNC (dohodnutou nejnižší cenou). ZP preferují jejich preskripci ačkoliv cena se mezi

přípravky nijak zvlášť neliší. Z dopisu, který dal k dispozici dr. Rosenberg je zřejmé, že ZP by mohla
bonifikovat lékaře, kteří označenou preskripci používají. S touto strategií výbor nesouhlasí.

11. Diplom celoživotního vzdělávání ČLK a stimulační odměna pro ambulantní urology
Výbor posoudil připomínku doc.M.Hory, týkající se nejasnosti podmínek udělení finančního ocenění. Proto
upřesňuje a schvaluje toto znění:
Stimulační odměna 5000Kč brutto je určena ambulantním urologům pracujícím v privátní praxi na plný úvazek.
Lékař musí požádat o odměnu sekretariát ČUS a přiložit Diplom ČLK získaný nejpozději k 1.1.2009.
V současné době požádalo 5 lékařů. Doc. Hanuš M. svůj obdržený honorář přeposlal charitativní organizaci.

12. Ipsen podpora rezidentů Vídeň, Londýn
Přihlásilo se 11 rezidentů na ESOU Londým ( jeden není korporátním členem v EAU) a dále tři rezidenti se hlásili na EAU
do Vídně.

Losování proběhne za účasti pokladníka, zástupce rezidentů dr.Čapouna, sekretářky ČUS.
Úkol: obeslat doc. M. Horu,zda se jako předseda RK zúčastní losování, neboť minule připomínkoval průběh
losování. Dále sekretariát upozorní nečlena EAU, že by fee musel uhradit sám – asi 270 Euro.

13. Fytoterapie SD tempus Medicorum
Doc. M. Hora zaslal výboru tuto žádost k projednání:
Kočárek Fytoterapie SD Tempus Medicorum 2010 19-6 26-7
Prosím, zda by výbor ČUS neprojednal přiložená sdělení. Považuji je za neetická a zcela odporující
medicíně založené na důkazech. A to jak ze strany autora MUDr. J. Kočárka, Ph.D., tak ze strany ČLK resp.
jejího - "našeho" časopisu Tempus Medicorum.
Závěr: Výbor pověřil prof.T.Hanuše, aby na svém pracovišti jménem výboru požádal MUDr.Zámečníka,
předsedu andrologické sekce, aby posoudil odbornou kvalitu uvedeného článku a dal krátké písemné vyjádření.
Úkol: prof. Hanuš T. předloží na nadcházejícím říjnovém výboru ČUS.

14.Různé
* Doc.MUDr. J..Krhut, PhD. Vytvoření klinického standardu močová inkontinence. Výbor souhlasí, aby doc.
J..Krhut byl oponentem tohoto fyzioterapeutického standardu jako odborník z oboru urologie. Žádost o souhlas
poslalo Národní referenční centrum (NFC),.
Úkol: předseda zašle NFC toto vyjádření a zároveň požádá, aby byl výbor informován o projednávání jakékoli
problematiky, týkající se urologie v celé šíři a byl také na těchto projednáváních zastoupen odborníky, které
jmenuje
* Dr.Macek poděkování. Výbor bere na vědomí poděkování dr.Macka za poskytnutí finanční podpory
* Péče o cizince. Výbor bere na vědomí informaci předsedy, doc.M.Hanuše, týkající se vhodnosti přítomnosti
licencovaného tlumočníka při poskytování léčebné péče cizincům. V našich smlouvách se ZP není zakotvena povinnost
komunikovat v cizím jazyce. Při problémech vzniklých nesprávným pochopením komunikace, může dojít k závažným
zdravotním problémům či chybám a lékař takto nese plnou odpovědnost.
* Aktualizace Guidelines pro praktické lékaře dr. M.Matoušková
Dr.Matoušková byla pozvána ke spoluúčasti na tvorbě uvedených Guidelines.
Výbor bere na vědomí

* Na CEM Bratislava – 10 přihlášených , z toho 7 aktivně. Výbor bere na vědomí
* Členské přihlášky. Referuje sekr.V.Králová
MUDr.Barbora Novotná – České Budějovice
MUDr. Kateřina Gocalová – České Budějovice
MUDr. Lukáš Wagenknecht – Kolín
MUDr. Diana Bátoriová – Kolín
MUDr. Jana Horáková – České Budějovice
MUDr.Pavel Tolinger – České Budějovice

Členové výboru s členstvím souhlasí
Zrušení členství – Vyvialová Michaela – Frýdek-Místek změna oboru
Příští schůze výboru: 6.10.2010 při výroční konferenci ČUS,
Další schůze se bude konat 7.12.2010 v Arcibiskupském paláci, zařídí dr.A.Petřík
Přílohy ke všem bodům pro členy výboru a RK přístupné na webu (souborná příloha, která byla k dispozici na
výboru 7.9.2010)

Znění připomínkovali v termínu jen prof.T.Hanuš, dr.M.Matoušková, doc.L.Jarolím

Příloha č 1 vědecký program

středa
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J. Mečl
M. Babjuk
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Moderátor: prof. MUDr.
Tomáš Hanuš, DrSc
doc. MUDr. Jan Krhut,
PhD:
doc. MUDr. Jiří Heráček,
PhD, doc. Michael Urban
doc. MUDr. Roman
Zachoval, PhD
MUDr. Ivan Pavlík
Robotika v české urologii
Študent, Köhler

Předpokládaná doba trvání: 75
minut
Problematika kostního postižení u
karcinomu prostaty a možnosti
jeho ovlivnění (15 min)
Aktuální hodnocení výsledků
projektu UJO (10 min.)
Uzlinové postižení u urologických
nádorů (15 min)
Intravezikální léčba z pohledu
právních předpisů (10 min)

Současný pohled na mužskou
stresovou inkontinenci
Léčba mužské stresové
inkontinence pomocí pásky Argus
Léčba mužské stresové
inkontinence pomocí pásky
ATOMS
Léčba mužské stresové
inkontinence pomocí artificiálního
sfinkteru

doc. Študent + panel

25 min

prim MUDr. O. Köhler

5 min

prim. MUDr. L. Kučerová

10min

doc. Študent + panel
doc. Študent + panel
prim. O. Köhler
prim. O. Köhler
panel: prim. MUDr. J.
Schraml, prim.MUDr.J.
Doležel,Ph.D, MUDr.I.
Kolombo, MUDr.P.
Filipenský, Ph.D

10min
10min
10 min
5 min

Prezentace pracovišť
Srovnání onkolog výsledků se
zahraničím
Co jsou pozitivní okraje a jak je
posuzovat
Funkční výsledky RoRP kontinence, erektilní funkce
V čem vidíte přínos RoRP?
Ekonomika RoRP
Výhledy robotiky do budoucna

10 min

Diskuze

čtvrtek
J. Marenčák
Cena prof. Hradce 2010

přednáška SUS

SYNDRÓM NEDOSTATKU
TESTOSTERÓNU U
STÁRNUCEHO MUŽA

Babjuk, Mečl
Nádory močového
měchýře

Soukup II

P

Soukup

P

Dušek P.

P

Brisuda

P

Matoušková II
panel expertů - invazivní
nádory močového
měchýře

P

Babjuk

P

Kőhler

P

STUDY OF GENE
EXPRESSION IN SUPERFICIAL
TRANSITIONAL CELL
CARCINOMA
Prognostický význam exprese
genů HSP60 a CASP3 ve tkáni
povrchového uroteliálního
karcinomu močového měchýře
STANOVENÍ AKTIVITY
KATEPSINU - B V SÉRU A
MOČI U PACIENTŮ S
UROTELIÁLNÍM
KARCINOMEM MOČOVÉHO
MĚCHÝŘE
SROVNÁNÍ STANDARDNÍ
CYSTOSKOPIE A NARROW
BAND IMAGING PŘI DETEKCI
SVALOVINU
NEINFILTRUJÍCÍCH
UROTELIÁLNÍCH TUMORŮ
MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
Lokální chemoprofylaxe
Mitomycinem C u středně a
vysokorizikových neinvazivních
nádorů močového měchýře.

VČASNOST INDIKACE
RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE
PRO NÁDOR MOČOVÉHO
MĚCHÝŘE – JE SITUACE
USPOKOJIVÁ?
Robotická radikální cystektomie,
lymfadenektomie a intrakorporální
konstituce neoveziky podle
Studera -Videoprezentace

Doležel II

P

Štursa

P

Brisuda

P

Pokorný II

P

Matys

NP

Pokorný

NP

Macek

P

Sachová

DP

ZKUŠENOSTI S VLASTNÍ
MODIFIKACÍ ANTIREFLUXNÍ
URETERO-INTESTINÁLNÍ /
URETEROVEZIKÁLNÍ
ANASTOMÓZY
Laparoskopicky asistovaná přední
pánevní exenterace
HODNOCENÍ ČASNÝCH
KOMPLIKACÍ PO RADIKÁLNÍ
CYSTEKTOMII POMOCÍ
STANDARDIZOVANÉ
METODOLOGIE
Validace Memorial SloanKettering Cancer Center
(MSKCC) pooperačního
nomogramu predikujícího 5-leté
přežití bez recidivy po radikální
cystektomii
Maligní melanoblastom močového
měchýře - kazuistika
Malobuněřný karcinom močového
měchýře - kazuistika
Retrospektivní analýza 13-letého
sledování pacientů s uroteliálními
nádory horních močových cest
Recidiva uroteliálního karcinomu
v horních močových cestách po
radikální cystektomii pro nádor
močového měchýře – Kdo je
ohrožen a jaká je incidence?

state of art

Metafylaxe litiázy

Petřík, Krhút
Litiáza, infekce, funkční
poruchy a CHRI
Straub
panel expertů - litiáza
Petřík

P

Minárik

P

Schmidt III

P

Matoušková IV

P

Nencka

P

Změny ve složení konkrementů u
pacientů s recidivující urolitiázou.
VÝSLEDKY PERKUTÁNNÍCH
NEFROLITOTOMIÍ V LETECH
2002-2010
VÝSLEDKY FLEXIBILNÍCH
URETEROSKOPIÍ PRO
NEFROLITIÁZU
Komunitní močové infekce u žen,
algoritmus vyšetření v urologické
ambulanci
Urogenitální tuberkulóza v ČRstav v roce 2009, incidence, trendy

Ondra

NP

Otava II

NP

Krhút

P

Rejchrt

P

Šámal

P

Lezovic

DP

Holub

DP

Intersticiální nefritida imitující
tumor u mladého pacienta
Infarkt ledviny jako málo obvyklá
příčina akutních lumbalgií v
urologické ambulanci
Aktivace mozkových struktur
během mikce u žen při vyšetření
funkční magnetickou rezonancí
NEUROSTIMULACE DOLNÍCH
MOČOVÝCH CEST U
PACIENTŮ S
HYPERAKTIVITOU
DETRUZORU.
První zkušenosti se subslizniční
aplikací botulinumtoxinu A v
léčbě neurogenní hyperaktivity
detruzoru
Kvalita života dialyzovaných
pacientov
Příčiny úmrtí pacientů po
transplantaci ledviny. Zkušenosti
jednoho centra

Hora, Novák
Nádory ledvin
Chocholatý LPO

DP

Geryk I

DP

Chocholatý
P
panel expertů laparoskopie a robotika u
nádorů ledvin
Eret

P

Broul

DP

Schmidt II

P

Košina

P

Stránský

P

GENETICKÉ ZMĚNY U
SVĚTLOBUNĚČNÉHO
KARCINOMU LEDVIN
Vícečetné karcinomy ledvin u
české populace.
SYNCHRONNÍ BILATERÁLNÍ
KARCINOMY LEDVIN

Laparoskopie velkých a
pokročilých nádorů ledvin
Resekce tumorů ledvin pomocí
systému daVinci S HD. Naše
první zkušenosti.
LAPAROSKOPICKÁ RESEKCE
LEDVINY PRO NÁDOR
Použití tkáňového lepidla u
resekce ledviny, první zkušenosti.
Využití poznatků z laparoskopie u
otevřené operativy – použití
uzamykatelných klipů u
otevřených resekcí ledvin

Klézl

P

Hora II
Hora

P
P

Broďák

P

Matoušková III

P

Radiofrekvenční ablace v léčbě
nádorů ledvin
Hybridní
oncocytické/chromofobní tumoury
(HOChT) ledviny („Birt-HoggDubé syndrome like“ tumory)
Tubulocystický renální karcinom
Retroperitoneální sarkomy,
výsledky operační léčby a rizikové
faktory
Sekvenční léčba metastatického
renálního karcinomu

Kočvara, Kříž
Pediatrická urologie
R Nijmen

State of art

Martinčok

State of art

Míka II

P

Kočvara

P

Kuliaček

P

Dítě

P

Molčan

P

Symozium GSK
Předsedající: M. Hanuš
P. Hanek

Paediatric incontinence involvement of general urologist.
Primárny obštrukčný megaureter u
detí
Úloha laparoskopie v diagnostice
a léčbě nehmatných varlat u dětí
Andrologické výsledky
mikrochirurgické laparoskopické
varikokélektomie - srovnání s
mikroskopickou operací
VÝSLEDKY ENDOSKOPICKÉ
LÉČBY VUR PŘI POUŽITÍ
DEXTRANOMERU/KYSELINY
HYALURONOVÉ
Intravezikální instilace
propiverinu v léčbě dysfunkce
dolních močových cest u dětí.
Testikulárne postihnutie u detí s
hematologickými malignitami

Výsledky studie CombAT
Kazuistiky s komentářem o
současných guidelines

M. Matoušková
Sesterská sekce
Nasonovová Jana

jana.nasonovova@email.cz

OŠETŘOVATELSKÝ PROCES
U KLIENTA S
TESTIKULÁRNÍM NÁDOREM

Boháčová Karla

krocovaj@fnplzen.cz

Albrechtová Marcela

2marcela@seznam.cz

Orchiektomie z pohledu sestry
OBOUSTRANNÝ TUMOR
VARLAT PŘI
KRYPTORCHICKÉM VARLETI
– kazuistika

Papežová Z.

Eva.Tomkova@fnmotol.cz

AKUTNÍ STAVY V UROLOGII

Ďulíková Josefa

jozkadulikova@seznam.cz

Septický stav v urologii

Schindlerová Marie

Majesty6@seznam.cz

selhání ledvin akutní a chronické

Kožíšková Zlata Bc.

Urodynamické vyšetření a naši
KOZISKOVAZ@fnplzen.cz pacienti

Steinerova Iva Bc.

steine@uvn.cz

Radikální cystektomie

Panenková Olga

o.panenkova@seznam.cz

Olejárová Z.

stefania8@post.sk

Natura v ošetřování stomií
RECIDIVUJÍCÍ SARKOM
RETROPERITONEA.
KAZUISTIKA

Ondovčík J,

Hanculina@seznam.cz

UROLITIÁZA

Cimplová Anna Bc.

cimplovaanna@seznam.cz

Význam pitného režimu

Mrštná Pavla

pavla.mrstna@uo.hospital.cz správný pitný režim

Kolibová Pavla

kolibovaP@seznam.cz

AKUTNÍ STAVY V UROLOGII

Ženíšková I.

Iveta.zen@seznam.cz

Fraktura penisu-kazuistika

Drápelová Blanka Bc.

bdrapelova@seznam.cz

Dětské operační instrumentárium
v urologii

Trejbalová H.

Trejbalova29@centrum.cz

Bilaterální inkrustace stentů
dlouhodobě zavedených

zuborova.anna@centrum.cz

Využití laparoskopické metody při
onemocnění ledvinové pánvičky

Žúborová Anna Bc.

Program ESU
Safe outpatient operations:

How and where?
Chair: H. Haas,
Heppenheim (DE)
H. Haas,
Heppenheim (DE)
L. Grenabo,
Gotenburg (SE)
M-M. Michel,
Mannheim (DE)
L. Grenabo,
Gotenburg (SE)
M-M. Michel,
Mannheim (DE)
L. Grenabo,
Gotenburg (SE)
M. Hanus, Prague
(CZ)

5 min

Introduction

10 min

Patient’s preparation

10 min

Anaesthetics

30 min Genital surgery
30 min Endoscopic
operations
30 min Demands on institution
30 min Which operation in
which institution?
20 min Interactive case
discussion

pátek
M. Hanuš, J. Hiblbauer
Hes
Karcinom prostaty diagnostika a prognóza

state of art

Schmidt

P

Hrbáček II

P

Hrbáček
panel expertů - biopsie
prostaty

P

Histopatologické hodnocení
karcinomu prostaty
IZOLACE mRNA Z TKÁNĚ
KARCINOMU PROSTATY A
STANOVENÍ GENOVÉ
EXPRESE SHB A POSTN
Přítomnost protilátek proti
lidskému papillomaviru 6 u
pacientů s karcinomem prostaty
koreluje s lokálním rozsahem
nádoru a hodnotou Gleasonova
skóre
Muži s benigní hyperplázií
prostaty mají vyšší hladiny
sérových protilátek proti
cytomegaloviru a lidskému
papillomaviru 18 než pacienti s
karcinomem

Grepl

P

Záťura III

P

Záťura II

P

Vik

P

Král
panel expertů prognostické faktory u
karcinomu prostaty

P

Objem prostaty je významný
faktor ovlivňující výsledek biopsie
Prediktivní lokalizace ložisek
adenokarcinomu prostaty a
racionální biopsie prostaty
Využití tkáňové analýzy k
zlepšení diagnostiky karcinomu
prostaty u komplikovaných
nemocných
Zobrazení karcinomu prostaty
pomocí MR&MR spektroskopie a
jeho korelace s pooperačními
histotopogramy
Využití sérových a močových
biomarkerů v diagnostice
karcinomu prostaty

P

POMĚR PSA NADIR A ČASU
DO PSA NADIR
STANOVENÉHO
ULTRASENZITIVNÍM TESTEM

Veselý II

Veselý III

P

Veselý

P

Rejchrt II

P

Šturcová Kaliská II

P

Hanuš T, Zachoval
Rekonstrukční urologie,
laparoskopie
Breza, J. ml., Málek, T.,
Višváderová, T.,
Slobodník, L., Javorka, V.
ml., Breza, J. st.

P

Strmenská

NP

Kratochvíl

DP

Pokorný II
NP
Breza, J. ml., Bujdák, P.,
Lederleitnerová, J.,
Jankovich, M.,
Wassermann, O., Breza, J.
st.:
P

JAKO VÝZNAMNÝ
PREDIKTOR SELHÁNÍ
RADIKÁLNÍ
PROSTATEKTOMIE
HODNOTA
PŘEDOPERAČNÍHO
TESTOSTERONU VE VZTAHU
K AGRESIVITĚ A PROGNÓZE
KARCINOMU PROSTATY.
VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ 3
ROKY PO RADIKÁLNÍ
PROSTATEKTOMII
VLIV POZITIVNÍCH OKRAJŮ
PREPARÁTU NA PROGNÓZU
PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ
PROSTATEKTOMII
RADIKÁLNÍ
PROSTATEKTOMIE S
HISTOLOGICKÝM NÁLEZEM
pT0
RADIKÁLNÍ
PROSTATEKTOMIE U
NEMOCNÝCH S PSA NAD 20
ng/ml

Arterio-venózna fistula obličky s
vytvorením pseudoaneurysmy a.
renalis.
Struktura urologických traumat
ošetřených ve FN Plzeň za období
2005-2010
První zkušenosti s miniinvaziivní
nechirurgickou léčbou
trombotického uzávěru renálních
cév následkem tupého poranění.
Izolované trauma vena iliaca
communis dextra jako příčina
retroperitoneálního krvácení kazuistika

Wunderlichov syndrom zriedkava komplikacia
angiomyolipomu obličky

Míka

NP

Novák I II

NP

Hora III

P

Hartmann

P

Staněk

P

Hora IV
panel expertů - léčba
inkontinence u mužů

P

Zachoval

P

Doležel

P

AUTOTRANSPLANTACE
LEDVINY JAKO MOŽNÉ
ŘEŠENÍ DLOUHÉ STRIKTURY
MOČOVODU
FIBROEPITELIÁRNÍ TUMOR PŘÍČINA AKUTNÍ
OBSTRUKCE MOČOVODU.
Postavení laparoskopie v
chirurgické léčbě urologických
onemocnění
Laparoskopická resekce divertiklu
kalichu ledviny
Časné uvolnění hilových cév při
laparoskopické resekci nádorů
ledvin.
Nová technika kompletní
laparoskopická nefroureterektomie
- transuretrální excize
ureterovezikální junkce a
zajištěním pomocí
uzamykatelného klipu s
Léčba mužské stresové
inkontinence pomocí ATOMS
(Adjustable TransObturator Male
Sling)
Výsledky implantací umělého
svěrače moči u mužské stresové
inkontinece komplikované
strikturou membranózní uretry.
Skrotální přístup z jedné incize.

Jarolím, Doležel
Karcinom prostaty léčba
panel expertů radioterapie karcinomu
prostaty

Kočárek

P

Bočan

P

ROBOTICKÁ RADIKÁLNÍ
PROSTATEKTOMIE,
EXTRAPERITONEÁLNÍ
PŘÍSTUP, ONKOLOGICKÉ A
FUNČNÍ VÝSLEDKY 55O
OPERACÍ.
Robotická radikální
prostatektomie – porovnání
prvních a následných 100 pacientů
v Centru robotické chirurgie

KZ,a.s. Ústecký kraj

Novák K

P

Kokoška

DP

Otava
panel expertů radioterapie karcinomu
prostaty

NP

Odrážka

P

Doležel M

P

Plachý

NP

Jarolím

P

Minárik II

P

Endoskopická extraperitoneální
radikální prostatektomie – vlastní
výsledky
Roboticky asistovaná radikální
prostatektomie z pohledu
anesteziologa a intenzivisty II.
Protruze ligatury dorzální vény do
anastomozy jako málo obvyklá
pozdní komplikace radikální
prostatektomie

3D-CRT KARCINOMU
PROSTATY – DLOUHODOBÉ
VÝSLEDKY
KLINICKÝ BENEFIT
ESKALACE DÁVKY PŘI
POUŽITÍ TECHNIKY IMRT U
KARCINOMU PROSTATY –
SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 3DCRT A IMRT
Histologický nález po RT
adenokarcinomu prostaty
KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY
ČASNÉ SALVAGE
RADIOTERAPIE PO
RADIKÁLNÍ
PROSTATEKTOMII
FÁZE I/II KLINICKÉ STUDIE
IMUNOTERAPIE KARCINOMU
PROSTATY POMOCÍ
VAKCINACE
DENDRITICKÝMI BUŇKAMI PRVNÍ VÝSLEDKY

Varlata a obecná
onkologie
panel expertů testikulární nádory

Ondruš

P

Havránek

P

Hodnotenie prežívania a ďalších
vybraných epidemiologických
parametrov u pacientov s nádormi
testis na Slovensku
Dlouhodobé výsledky léčby
pacientů s nádory varlat ve FN

Ostrava - Poruba
Šturcová Kaliská

P

Brisuda

P

Matoušková

P

Geryk

DP

Belej II

NP

ZÁCHOVNÉ VÝKONY PŘI
TUMORU VARLETE
GERMINÁLNÍ TUMORY S
EXTRAGONADÁLNÍ
LOKALIZACÍ
Kostní postižení v uroonkologii,
léčba bisfosfonáty a jejich vliv na
hladinu ICTP
Časové a geografické rozložení
nádorových multiplicit
vylučovacích cest 1976-2005.
Vytvoření elektronické varianty
papírového formuláře „Incidence a
léčba zhoubného novotvaru“ dle
metodiky ÚZIS ČR (Ústav
zdravotnických informací a
statistiky ČR).

Študent, Hanek
BHP
Hanuš M

P

Záťura
panel expertů fotoselektivní vaporizace
prostaty

P

Záleský

P

Pokorný

P

Klečka

P

Psychologický přístup k
urologickému pacientovi s
diagnózou BPH/LUTS.
Variabilita uroflowmetrie u zdravé
populace

Rychlost osvojení techniky
fotoselektivní vaporizace prostaty
v léčbě benigní hyperplazie
prostaty.
TURis plasmakinetická vaporizace
prostaty – první výsledky
Výsledky pacientské ankety
nemocných po fotoselektivní
vaporizaci prostaty (PVP)

Andrologie
Běhounek

P

Čapoun

P

Léčba priapizmu na Urologické
klinice FN Plzeň v letech 2005 2010
Erektilní dysfunkce u pacientů po
radikální prostatektomii

Chocholatý II

P

Novák I
NP
panel expertů - infertilita

El Balouly

P

Heráček

P

Sobotka

P

Jarabák

DP

LÉČBA VENOGENNÍ
EREKTILNÍ DYSFUNCE
SKLEROTIZACÍ VENA
DORSALIS PENIS PROFUNDA
96% ETANOLEM
ARTERIO-SPONGIÓZNÍ
PÍŠTĚL - PŘÍČINA AKUTNÍ
MASIVNÍ URETRORHAGIE.
Srovnání kvality života podle
IPSS, AMS a IIEF skóre v
průběhu hormonální substituční
léčby testosteronem u mužů s
primárním hypogonadismem
FISH spermií ze zmrazené
testikulární tkáně mužů s
neobstrukční azoospermií – pilotní
studie
Srovnání TESE a mikroTESE u
mužů s neobstrukční azoospermií
VLIV HEMODIALÝZY NA
REPRODUKČNÍ SCHOPNOST
U MUŽů S CHRONICKOU
RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ.

Příloha č 2
Safe outpatient operations: How and where?
ESU organised course at the time of the national congress of the Czech Urological Society
Place
Date
Chair

Prague, Czech Republic
7 October 2010
H. Haas, Heppenheim (DE)

14.30

European School of Urology: Unique education opportunity for urologists
H. Haas, Heppenheim (DE)

14.40

Patient’s preparation
H. Haas, Heppenheim (DE)

14.50

Anaesthetics
A. Pelzer, Mannheim (DE)

15.00

Genital surgery
H. Haas, Heppenheim (DE)

15.50

Break

16.05

Endoscopic operations
A. Pelzer, Mannheim (DE)

16.55

Demands on institution
H. Haas, Heppenheim (DE)
Which operation in which institution?
M. Hanus, Prague (CZ)

17.20

Interactive case discussion
Local faculty

18.00

Close

Příloha č 3

56. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

PRACOVNÍ ROZPOČET (ceny bez DPH)
PŘÍJMY (bez DPH)
PREZENTACE A INZERCE FIREM (ODHAD!)
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
INZERCE V "ČESKÉ UROLOGII"
PŘÍSPĚVEK ČUS ČLS JEP
Celkem

2 600 000 Kč
500 000 Kč
50 000 Kč
850 000 Kč
4 000 000 Kč

VÝDAJE (bez DPH)
Oznámení tisk
Tisk časopisu "Česká urologie"
Příprava a tisk programu 2*700 ks, rautenek, označení sálů, kancelářské
potřeby, směrovky, barevné tonery, servis kancelářské techniky
Grafický návrh a tisk certifikátů
Pronájem konferenčních kapacit
Pronájem techniky včetně obsluhy
Přepravné firmy NUCLEUS (pracovníci, materiál) PHM 3 vozidla, popř.
objednané služby
Pošta ( pozvánka 600 Ks, vyrozumění 150 ks + firmy 100Ks)
Telefony, internet, fax - režijní položka dohodou
Coffee breaks(3x a 600 účastníků 100 100 140 kč)
Oběd 7.10.2010 (600 porcí *400 Kč)
Ubytování VIP, členů výboru pořadatele a organizátorů
Občerstvení VIP a členů výboru pořadatele
Jmenovky "SKI PASS"
Kongresové tašky
Aranžerské práce a květiny
Welcome drink
Pronájem prostor na welcome drink 7.10.2010
Odměna členům výboru ČUS ČLS
Raut 7.10.2010 600 osob
Hudba na rautu 8.10.2010
Ostatní osobní náklady zaměstnanců NUCLEUS HK (mzdy, odvody z
mezd stanoveno dohodou)

10 000 Kč
140 000 Kč

70 000 Kč
10 000 Kč
450 000 Kč
350 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
50 000 Kč
175 000 Kč
240 000 Kč
70 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
325 000 Kč
20 000 Kč
400 000 Kč
375 000 Kč
25 000 Kč
500 000 Kč

Režie firmy NUCLEUS HK
Přesčasy vč. odvodů
DPP (hostess služby atp.)
Postery vč. dopravy (30 ploch)
Webové stránky
Cestovní náklady hosté
Doprava VIP (TAXI letiště-hotel)
EBU cerifikace
Distribuce pozvánek na kongres pro Slovenskou republiku
Rezerva
Celkem

200 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
70 000 Kč
5 000 Kč
19 000 Kč
5 000 Kč
150 000 Kč
3 969 000
Kč
4 000 000

PŘÍJMY

Kč
3 969 000

VÝDAJE

Kč
31 000

ROZDÍL

Kč

Příloha č 4

NÁZEV FIRMY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AMIREX s.r.o.
APOGHEPA Arzneimittel GmbH
APOTEX (ČR), spol. s r.o.
ARROW international CR a.s.
Astellas Pharma s.r.o.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
ASYS IJD, spol. s r.o.
AUDIOSCAN, spol. s r.o.
Bayer s.r.o., Bayer Schering Pharma
Bioptická laboratoř s.r.o.
BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o.
BTL zdravotnická technika a.s.
CO ORD-MED CS, s.r.o.
Coloplast A/S
Comesa spol. s r.o.
Eli Lilly ČR, s.r.o.
GETA centrum s.r.o.
GSK s.r.o.
HARTMANN-RICO a.s. * zahrnuje 50 tis.
inzerce v Č.urologii
IPSEN PHARMA
Kimberly-Clark Europe Ltd.
LaparoTech Instruments s.r.o.
MEDKONSULT, s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o.
Pfizer spol. s r.o.
PRO.MED CS Praha a.s.
RQL s.r.o.
SANDOZ s.r.o.
SCA Hygiene Products s.r.o.
SERAG s.r.o.
Vipharm Slovakia s.r.o.
Zentiva, k.s.
TOTAL

Celkem za objednané služby (bez
DPH)
40 000,00 Kč
80 000,00 Kč
120 000,00 Kč
60 000,00 Kč
250 000,00 Kč
75 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
60 000,00 Kč
120 000,00 Kč
60 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
80 000,00 Kč
60 000,00 Kč
100 000,00 Kč
5 000,00 Kč
platinový sponzor ČUS
515 000,00 Kč
60 000,00 Kč
80 000,00 Kč
60 000,00 Kč
40 000,00 Kč
60 000,00 Kč
115 000,00 Kč
60 000,00 Kč
20 000,00 Kč
60 000,00 Kč
90 000,00 Kč
35 000,00 Kč
60 000,00 Kč
200 000,00 Kč
2 650 000,00 Kč

Příloha č 5

Smlouva pro pořádání kongresů
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Sokolská 31
120 00 Praha
jednající prostřednictvím:
Evy Ponocné
ředitelky Sekretariátu ČLS JEP
IČ: 00444359
DIČ: CZ00444359
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 500617613/0300
na straně jedné, dále jen ČLS JEP (pořadatel)
a
RNDr. František Skopec, CSc. - NUCLEUS HK
Divišova 882
500 03 Hradec Králové
IČ: 40114317
DIČ: CZ530822048
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 96575/0300
na straně druhé, dále jen NUCLEUS HK (organizátor)
uzavřeli dnešního dne ve smyslu § 51 zák. č. 40/64 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
(občanský zákoník) tuto
smlouvu:
I.
Účastníci
ČLS JEP jako pořadatel je právnická osoba registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, č. reg. VSP/12727/90-R ze dne 11.10.1990, jejímž posláním je mimo jiné pořádání odborných lékařských vzdělávacích
akcí. V rámci ČLS JEP je konstituována organizační složka
České urologické společnosti a je vnitřní organizační složkou ČLS JEP bez právní subjektivity. Práva a
povinnosti vyplývající z této smlouvy se týkají v rámci ČLS JEP zejména České urologické společnosti.
Organizátor je fyzická osoba. Předmětem podnikání firmy NUCLEUS HK je pořádání kongresů
a vzdělávacích akcí (registrace u OÚMČ Praha 6, č.j.: ŽO/0050161/99/Rac 01/ ev.č.: 360201-000214554 v Praze
2. 6. 2000).

II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je spolupráce účastníků při organizaci a zajištění celostátního
kongresu pod názvem 56. výroční konference ČUS (dále jen kongres).
56. výroční konference ČUS bude probíhat v době od 6. 10. 2010 do 8. 10. 2010 v kongresovém
centru TOP HOTELu v Praze.
Kongres je zaměřený na urologickou problematiku.

Kongresu se zúčastní přední odborníci v oblasti urologie z ČR a zahraničí.
III.
Dělba povinností při spolupořádání kongresu
Organizátorem kongresu je NUCLEUS HK. ČLS JEP plní funkci pořadatele.
Účastníci se dohodli, že při pořádání kongresu budou spolupracovat takto:
A) ČLS JEP se jako pořadatel zavazuje, že zajistí prostřednictvím
České urologické společnosti:
1/ komplexní obsahovou přípravu vědeckého programu kongresu,
2/ výběr přednášek a posterů,
3/ adresáře sponzorů a vystavujících firem,
4/ výběr čestných hostů,
5/ korektury přihlášek pro účastníky kongresu, přihlášek pro firmy, programu kongresu,
sborník kongresu, certifikátů pro účastníky kongresu a časového harmonogramu
kongresu,
6/vstupní jednání s vystavujícími firmami za účelem dosažení plánovaných
příjmů,
7/ informovanost lékařské veřejnosti o kongresu.
B) Firma NUCLEUS HK jako organizátor se zavazuje, že zajistí:
a/ pronájem sálů,
b/ ozvučení sálů,
c/ potřebnou promítací techniku včetně obsluhy, videotechniky a dataprojektorů,
d/ přípravu, tisk a rozeslání oznámení účastníkům kongresu,
e/ vybírání poplatků od účastníků kongresu,
f/ fakturaci všech služeb firmám, které se zúčastňují kongresu,
g/ ubytování pro účastníky a hosty kongresu včetně firem zúčastňujících se kongresu,
h/ v průběhu kongresu podání káv a malých občerstvení účastníkům a hostům kongresu
i/ podání obědů pro účastníky a hosty kongresu,
j/ přípravu, tisk a rozeslání přihlášek pro vystavující firmy,
k/ přípravu a tisk programu kongresu bez ISBN,

l/ přípravu, korektury a tisk pomocných materiálů (visačky, stravenky, vstupenky na
raut a doprovodné programy, certifikáty pro účastníky kongresu atd.),
m/ přípravu a realizaci časového harmonogramu kongresu,
n/ přípravu, realizaci a likvidaci výstavy firem v rámci kongresu,
o/ registraci účastníků kongresu,
p/ úklid kongresových a výstavních prostor,
q/ chod parkoviště a šatny,
r/ zaúčtování dokladů podle platných předpisů a uložení účetních dokladů
v účetnictví firmy NUCLEUS HK,
s/ vyúčtování kongresu ČLS JEP,
t/ přípravu a realizaci 1 společenského večera s rautem a 1 společenský večer formou
drinku,
u/ zajištění www prezentace s možností on line registrace účastníků včetně anglické
verze .

welcome

Firma NUCLEUS HK bere na vědomí, že jí nebude poskytnuta databáze členů ČLS JEP na zák.
č. 101/2000 Sb. v platném znění.
IV.
Způsob jednání
Účastníci jednají při výkonu činnosti, ke které se zavázaly v této smlouvě, vlastním jménem a na
vlastní účet. Písemnosti účastníci označí tak, aby bylo poznat, že se týkají kongresu.
V.
Odpovědné osoby
Pro činnost při pořádání kongresu stanovují účastníci tyto odpovědné osoby:
za pořadatele
MUDr. Aleš Petřík Ph.D.
Urologické oddělení Nemocnice
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel.:+420 38 787 52 01
mobil:+420 602 47 40 93
e-mail: petrik@nemcb.cz
za organizátora

RNDr. František Skopec, CSc.
Divišova 882
500 03 Hradec Králové
tel./fax: 495 217 146
mobil: 603 463 031
e-mail: info@nucleus.cz

Výše uvedené odpovědné osoby zejména zastupují účastníky při jejich vzájemném jednání týkající
se organizace a pořádání kongresu, zajišťují realizaci práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a jsou
oprávněny jednat s třetí osobou s výjimkou podpisu smluv a závazků.
Odpovědné osoby nejsou oprávněny též měnit, doplňovat ani rušit tuto smlouvu.
Na důkaz přijetí výše uvedeného závazku, připojují odpovědné osoby svůj podpis.
VI.
Finanční stránka kongresu

Finanční zajištění kongresu je uvedeno v rozpočtu kongresu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
a je její nedílnou součástí. Oba účastníci se zavazují své finanční závazky splnit.
Překročení jeho výdajové stránky nesprávnou činností České urologické společnosti (pořadatel) se
zavazuje vzniklou ztrátu v plné výši uhradit Česká urologická společnost.
V případě předpokladu nedostatečného zajištění příjmové stránky konference k datu 15.09.2010
dojde do 5 dnů k protokolárnímu jednání mezi pořadatelem a organizátorem o řešení vzniklého stavu.
V případě, že ztráta vznikne v průběhu realizace kongresu nesprávnou činností firmy NUCLEUS
HK (organizátora), bude v plné výši firmou NUCLEUS HK uhrazena do rozpočtu kongresu.
Veškerou účetní agendu kongresu povede firma NUCLEUS HK. Firma NUCLEUS HK se
zavazuje poskytnout druhé smluvní straně na její žádost kopie účetních dokladů a výpisů ze všech účtů
organizátora, které se týkají účetních operací souvisejících s pořádáním kongresu.
Firma NUCLEUS HK se dále zavazuje, že nejpozději do 60 dnů po skončení akce poskytne druhé
smluvní straně závěrečný přehled příjmů a výdajů souvisejících s pořádáním kongresu a ten předloží k
odsouhlasení. Odsouhlasením tohoto přehledu se považuje akce za ukončenou a služby za předané.
Do 15.9.2010 zaplatí ČUS ČLS JEP organizátorovi, na základě vystavené zálohové
faktury, příspěvek ČUS ČLS JEP v celé výši (viz. příloha č. 1).
V případě, že vznikne kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji související s pořádáním kongresu, tak do
částky 200 000 Kč včetně, se o tuto částku snižuje příspěvek pořadatele, specifikovaný v příloze č. 1.
Přesáhne-li kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji související s pořádáním kongresu částku 200 000
Kč, pak příspěvek pořadatele se snižuje o 200 000 Kč a 50% z částky 200 000 Kč přesahující náleží
pořadateli 50% z částky 200 000 Kč přesahující náleží organizátorovi.
Svůj podíl pořadatel vyfakturuje tak, že k uvedené částce uplatní 19% DPH.

VII.
Realizace plateb
Veškeré platby realizované podle této smlouvy budou mezi účastníky prováděny na základě
fakturace. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení.

VIII.
Informační povinnost
Účastníci se zavazují navzájem se informovat o podstatných skutečnostech týkajících se kongresu.
Za tím účelem si zejména sdělují změnu sídla, změnu bankovního spojení, změnu odpovědných osob apod.
O těchto skutečnostech se účastníci vzájemně informují písemně, a to dopisem prostřednictvím faxu nebo
elektronické pošty na adresu, resp. telefonní čísla odpovědné osoby druhého účastníka, jinak se tato
oznámení považují za neúčinná.
ČLS JEP a firma NUCLEUS HK se zavazuje předávat druhé smluvní straně průběžně a bez
zbytečného odkladu veškerou korespondenci (dopisy, faxové, zprávy, e-mailové zprávy a další písemnosti),
kterou následně obdrží a která bude souviset s realizací kongresu. ČLS JEP a firma NUCLEUS HK se
dále zavazuje odkazovat volající osoby ohledně kongresu na výše uvedené odpovědné osoby.
IX.
Výpověď smlouvy
Oba účastníci jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět v případě závažného porušení některého
ustanovení této smlouvy druhou stranou.
Výpověď musí být písemná a musí obsahovat důvod výpovědi. Tato smlouva se ruší okamžikem
doručení platné výpovědi druhé straně.

X.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými projevy účastníků s jejich podpisy na téže
listině, jinak jsou změny a doplňky neplatné a neúčinné.
Oba účastníci prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetli. Oba účastníci dále prohlašují, že tato
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: ………..

V Hradci Králové dne: ……………

…………………………………………..
………..……………………………
Eva Ponocná
RNDr. Ing. František Skopec, CSc.
ředitelka Sekretariátu
České lékařské společnosti J. E. Purkyně Praha

………………………………................
Doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
prezident ČUS

………………………………................
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D..
prezident kongresu

*****************************************
Sloučení pohotovosti
Žádost d.Doležel
Vzdělávací program oboru Urologie

