Zápis z plenární schůze ČUS ČLS JEP ze dne 21. 10. 2016 v rámci 62. výroční konference ČUS,
Výstaviště České Budějovice
Předsedající: prof. Babjuk
Členové výboru: doc. Broďák, prof. Hanuš, prof. Hora, doc. Krhut, as. Matoušková, as. Petřík, doc. Študent, doc.
Zachoval
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara, MUDr. Rosenberg
Sekretariát ČUS: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Počet přítomných posluchačů v plénu: 146
Profesor Babjuk zahajuje plenární schůzi a informuje o předání čestného členství prof. Andrzeji Borówkovi, MD,
PhD. z Polska. Předání proběhlo 19. 10. 2016 na společenském večeru na Hluboké nad Vltavou.
Doc. Zachoval přednáší plénu medailonek o doc. MUDr. Michaelu Urbanovi, kterému následně výbor uděluje
čestné členství České urologické společnosti ČLS JEP. Poté přednáší prof. Babjuk medailonek o MUDr. Janu
Pochovi, kterému výbor ČUS také uděluje čestné členství ČUS ČLS JEP.
Následně se ujímá slova prof. Hanuš, který prezentuje laudatio doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., kterému výbor
ČUS uděluje medaili prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.
Prof. Babjuk dále prezentuje a moderuje zprávu o činnosti výboru za minulé volební období (jednotlivé body jsou
prezentovány členy výboru, zodpovědnými za danou problematiku).
Základní údaje o stavu členské základny (prof. Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o stavu členské základny, která má k 10/2016 celkem 753 členů oproti 757 v roce 2015,
728 v roce 2014, 721 v roce 2013, 692 v roce 2012 a 681 v roce 2011. Počet rezidentů se zvýšil z 81 v roce 2011
na 159 v současné době. Následuje vzpomínka na členy společnosti, kteří nás opustili v tomto roce (MUDr.
Vladivoj Čermák ve věku 85 let a MUDr. Michal Neuberg ve věku 71 let).
Výbor i v dalším volebním období považuje za velmi důležité podporovat mladé urology a rezidenty v urologii. Za
loňský rok podpořil základní edukační aktivity rezidentů a mladých lékařů částkou ve výši 525.832 Kč.
Prof. Babjuk prezentuje výhledy a plány týkající se podpory rezidentů a mladých lékařů:
• Proběhnou volby nového vedení sekce rezidentů (plně v gesci sekce rezidentů – výbor bude následně
informován)
• Pokračovat v podpoře rezidentů
• Nově připravit pravidla podpory mladých urologů po atestaci
• Výbor předpokládá větší zapojení mladých urologů do organizace vzdělávacích akcí (JEUS, ČUS-CEM,
atd.)
Česká akademie urologie, vzdělávání (doc. Krhut)
Doc. Krhut hovoří o stávajících formátech vzdělávání. Jde o edukační kurzy České akademie urologie, konferenci
Komplexní novinky v onkourologii, Tipy a triky v laparoskopické operativě, workshopy SUNU, andrologické kurzy
a regionální akce.
Informuje o nových formátech, kterými jsou Škola funkční urologie (ŠFU) a Jarní edukační urologické sympózium
(JEUS).
8 kurzů ŠFU probíhá během letošního podzimu. Jde o „face to face“ vzdělávání, o nějž projevilo v tomto roce
zájem 50 účastníků a byla tak překročena kapacita kurzů. Na základě zpětné vazby proběhne koncem tohoto roku
příprava na kurzy v roce 2017.
Doc. Krhut prezentuje pozvánku na JEUS, které proběhne 21. a 22. 4. 2017 v Mikulově.
Akreditační komise (doc. Krhut)
Doc. Krhut prezentuje složení akreditační komise pro urologii a onkourologii a hovoří o úkolech akreditační
komise do budoucna. Jde o podporu nadstavbovým atestacím (onkourologie, dětská urologie) a revizi
vzdělávacího programu (VP).
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Současný stav úvazků:
AZ I. typu: školitel 5 let praxe od získání způsobilosti na úvazek 0,5 + 2 lékaři 3 roky praxe od získání způsobilosti
na úvazek 1,0
AZ II. typu: školitel 5 let praxe od získání způsobilosti na úvazek 0,5 + další 3 lékaři 3 roky praxe od získání
způsobilosti na úvazek 1,0.
Revize vzdělávacího programu bude možná až po přijetí novely zákona 95/2004 Sb.
Agenda 1. místopředsedy – Česká urologie, EUREP, SOR, akreditační komise – subkomise onkourologie (prof.
Hora)
Česká urologie
Prof. Hora shrnuje vývoj České urologie v posledních dvou letech. Od roku 2015 je novým nakladatelem
vydavatelství Solen s.r.o. a časopis vychází pouze v el. podobě a s pomocí digitálního redakčního systému Actavia.
Novou rubrikou v časopise je videosekce. Časopis je excerptován jen v databázi Scholar Google. Indexace v
nejprestižnějších databázích (Web of Science, SCOPUS, PubMed) není reálná, byť se o ni opakovaně pokoušíme
a budeme v budoucnu znovu pokoušet. Je možné stahovat citace v elektronické podobě (a pracovat s nimi v
programech typu EndNote, EndNote Web, RefWorks apod.).
Prof. Hora představuje twitterový účet časopisu @CzechUrology a připomíná, že na konci září vyšlo letošní třetí
číslo časopisu a supplementum s abstrakty z konference.
EUREP
Prof. Hora informuje o vzdělávací aktivitě EUREP (European Urology Residents Education Programme), která se
koná každoročně první týden v září v Praze. Kvóty pro jednotlivé země nejsou přesně stanoveny, nicméně pro ČR
je cca 5 zástupců. EUREP je určený pro lékaře v posledním roce rezidentury. Prof. Hora doporučuje podat
přihlášku včas a složit několik online kurzů ESU. Českými zástupci na EUREP byl letos z řad přednášejících prof.
Hora a MUDr. Eret, MUDr. Schmidt a MUDr. Veselý jako lektoři Hands-on-training.
Akreditační komise pro urologii MZd ČR – subkomise onkourologie
Prof. Hora hovoří o certifikovaném kurzu onkourologie, který vyšel ve vyhlášce 286/2013 Sb. ze dne 5. září 2013
a nahrazuje vyhlášku č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů... a vyšel ve Věstníku 5/2015.
Složení subkomise pro onkourologii je následující - M. Hora (předseda), M. Babjuk, T. Hanuš, D. Pacík, V. Študent
Žádost k akreditaci je k dispozici:
- Akreditace 1. stupně – urologie II. stupně + zařazení v rámci KOC
- Thomayerova nemocnice Praha, FN Ostrava, Ústí n. Labem
- Akreditace 2. stupně – certifikovaný onkourolog s 3 roky praxe
- FN Motol, VFN Praha, FN Hradec Králové, FN Plzeň
Dalšími souvisejícími kroky bylo zřízení subkatedry onkourologie IPVZ (předseda M. Babjuk). Následovat bude
jmenování atestačních komisařů (jmenování musí provést ministr zdravotnictví) a organizace kurzů v rámci
certifikovaného kurzu onkourologie. 11. 2. 2016 byla složena zkouška „otci zakladateli“.
Vzdělávací program Onkourologie je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vzdelavaci-programy_943_3.html
SOR (specializační oborová rada) pro urologii
Prof. Hora informuje, že letošním předsedou SOR je doc. Grill, pro rok 2017 jím bude doc. Broďák. Podzimní
termín atestací je v Plzni 8. a 9. prosince. Přihlášeno je 10 uchazečů.
EBU (European Board of Urology)
Úlohou EBU je akreditace akcí, akreditace pracovišť a organizace testů (in-service, written a oral). Akreditovanými
pracovišti v ČR jsou Urologická klinika FN Plzeň, Urologická klinika VFN Praha a Urologická klinika FN Motol. Bližší
informace o EBU jsou k dispozici na http://www.ebu.com/.
Národními delegáty EBU jsou as. Petřík a prof. Hora. Práce pro EBU je bezplatná.
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Ženy v české urologii
Prof. Hora prezentuje zastoupení žen v urologii. V ČUS bylo k 18. 1. 2016 celkem 22 % žen, v kategorii do 30 let
už ženy převládají – viz tabulka.
Věkové rozložení Celkem

ženy

zastoupení žen

do 30

69

35

51%

30-40

165

56

34%

40-50

189

29

15%

50-60

140

17

12%

nad 60

182

24

13%

Celkem

745

161

22%

Byla proto zřízena role ombudsmanky uroložek, kterou se stala MUDr. Martina Poršová z Mladé Boleslavi. Ženy
uroložky se na ní mohou obracet se svými náměty a dotazy.
Koncepční otázky (prof. Babjuk)
Onkourologická centra
Prof. Babjuk shrnuje důvody, proč je třeba uvažovat o vzniku definované struktury vybrané části péče o pacienty
s urologickými nádory:
• Medicínský požadavek na koncentraci vybrané péče s cílem dosažení maximální kvality
• Absence center znemožňuje oboru přístup k novým léčebným modalitám, což vede ke ztrátám
kompetencí (RCC, mCRPC), komplikuje vstup nových technologií,…..
• Obor potřebuje vytvořit dobře fungující systém péče s centralizací určité (rozumné) části a dobrou
návazností jednotlivých složek (jinak se nebude schopen bránit aktivitám blízkých oborů)
• Snadnější „kontrola“ určitých typů léčby (registry, kontrola kvality atd.)
Prof. Babjuk prezentuje návrh, jak centra definovat:
Podmínky:
• Samostatné urologické oddělení s min. 30 lůžky
• Akreditace II. typu
• Záchyt minimálně 200 pacientů s onkourologickým onemocněním, 100 radikálních operací
• Návaznost na KOC (stejný poskytovatel)
• Personální – alespoň 1 onkourolog
• Materiálně- technické parametry
Poskytovaná péče:
• některé vybrané typy výkonů (RPLND, nefrektomie s trombem, cystektomie, uretrektomie, exstirpace
nádorů retroperitonea, experimentální postupy – fokální léčba u CaP)
• některé specifické diagnózy (mCRPC, nádory penisu)
• Definovaná kritéria kvality
• Nutno definovat spolupráci s dalšími složkami urologické péče (urologická oddělení, ambulantní
urologové)
Profesor Babjuk zdůrazňuje, že vznik struktury v žádném případě nesnižuje kompetence všech urologů
k diagnostice a léčbě urologických nádorů. Návrh byl konzultován s primáři a přednosty. V tuto chvíli je
diskutován s onkologickou společností, což je požadováno ministerstvem. Výbor bude o dalším průběhu
informovat.

Koncepce dětské urologie

Zápis z plenární schůze ČUS ČLS JEP ze dne 21. 10. 2016

3

Prof. Babjuk informuje o koncepci dětské urologie, kterou připravila dětská sekce. Návrh koncepce byl projednán
výborem ČUS 31. 8. 2016 a bude předložen primářům a následně členské základně k diskusi (viz níže)
Výběrová řízení pro poskytování urologické péče - kritéria výboru pro stanoviska
Zástupce společnosti se nově účastní všech výběrových řízení (VŘ) pro uzavření smluv na poskytování péče. Prof.
Babjuk prezentuje kritéria, kterými by se zástupci společnosti měli řídit:
VŘ na ambulantní urologická pracoviště
• Vybavení pracoviště podle vyhlášky a minimální úvazek lékaře 0,8 (tedy dostupnost péče v běžnou
pracovní dobu alespoň po 4 dny v týdnu)
• Zástupce ČUS bude reflektovat názor regionálních urologů, zda je vznik dalšího pracoviště v dané oblasti
potřeba
VŘ na pracoviště jednodenní urologické operativy
• respektovat seznam výkonů pro jednodenní chirurgii uvedený v koncepci urologie
• musí být doložena dohoda s lokálním lůžkovým pracovištěm ohledně řešení komplikací
• měla být zmapována situace v daném regionu (waiting list na stávajících zařízeních)
Léčba urolitiázy rázovou vlnou
Prof. Babjuk informuje, že bylo zrušeno stanovisko výboru ČUS z roku 2006, stanovující podmínky nákupu nových
přístrojů. Stávající stanovisko je následující: urologické oddělení, které disponuje vybavením pro komplexní léčbu
urolitiázy (PNL, URS), má akreditaci alespoň I. stupně a zajišťuje 24hodinovou péči.
Úhradové otázky + DRG, komunikace se SAU a GPPU (doc. Zachoval)
Doc. Zachoval hovoří o komunikaci, která probíhala v posledním roce mezi výborem ČUS a Ministerstvem
zdravotnictví ČR (MZd) na téma novelizace těchto zákonů:
• č. 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění
• č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
• č. 268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích
Výbor ČUS jednal ve smyslu udržení a rozšíření možností poskytování lůžkové i ambulantní urologické péče a
zajištění kvalitních a cenově dostupných zdravotnických prostředků pro urologické pacienty.
V roce 2014 se podařilo některá urologická onemocnění, zejména onkologická, inkorporovat do Akčních plánů
MZd pro následující roky. Smyslem těchto projektů je finanční podpora projektů prevence, časného záchytu,
diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění z prostředků nejen ČR ale i EU. Nyní probíhají jednání na MZd
o přípravě pilotního projektu pro roky 2017-2019.
Konkrétně se podařilo začlenit karcinom prostaty do preventivních programů VZP. V roce 2015 proběhlo ověření
technologické způsobilosti projektu. Od srpna byl spuštěn pilotní projekt, který potrvá do konce listopadu.
Sazebník zdravotních výkonů (SZV)
Doc. Zachoval informuje, že byly připraveny nové výkony. S tím souvisí vytvoření Registračních listů a jednání
v Pracovní skupině MZd pro SZV. Jde o tyto výkony:
• Funkční urologické vyšetření u pacientů s těžkou neurologickou poruchou DMC
• Perkutánní tibiální neurostimulace
• Fúzní biopsie prostaty
• Videourodynamické vyšetření
• Fluorescenční diagnostika nádorů močového měchýře
• Fotoselektivní vaporizace prostaty
V Pracovní skupině MZd pro SZV byly projednány změny stávajících výkonů:
• Výkon flexibilním cystoskopem
• Aplikace terapeutik do stěny močového měchýře a uretry
DRG
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Doc. Zachoval prezentuje novinky o DRG. Proběhla jednání s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.
Byl zahájen nový projekt – DRG restart. Během 4 let je v plánu zrekonstruovat celý systém DRG. Mělo by dojít ke
kompletním změnám systému tříúrovňového na čtyřúrovňový. Měla by fungovat stejná a transparentní metodika
a struktura tvorby pro všechny obory.

Zdravotnické prostředky
Průběžně probíhají jednání (novelizace zákona, číselníky, metodiky pojišťoven…). Jednání se týkají
inkontinenčních pomůcek, absorpčních pomůcek, penilních svorek a jednorázových katetrů. Ze strany ČUS jde o
obhajobu spektra, kvality a úhrad pro různé skupiny urologických pacientů.
SAU a GPPU
Sekretář společnosti se pravidelně aktivně účastní všech setkání Sdružení ambulantních urologů a Grémia
přednostů a primářů v urologii. Na setkáních podává informace o dění za uplynulé období a je k dispozici pro
výměnu informací a diskuzi.
Nové technologie, roboticky asistované operace v urologii (doc. Študent)
Doc. Študent informuje, že v Poslanecké sněmovně ČR proběhly dva semináře – 1. 12. 2015 „Seminář robotické
chirurgie 10 let v ČR“ a 15. 3. 2016 „Budoucnost robotické chirurgie v ČR“.
22. 9. 2016 se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZd. Pracovní skupina u
všech návrhů týkajících se robotiky nedošla ke konsensu.
Agenda 2. místopředsedy + SAU (as. Matoušková)
As. Matoušková představuje agendu, kterou má v rámci výboru ČUS na starosti:
- léková „politika“ ČUS
o spolupráce se SÚKL (hodnotící zprávy v rámci revizí, expertní stanoviska)
o spolupráce s VZP
o cave!!! na dodržování preskripčních omezení
problematika ambulantních specialistů v ČUS
účast na výběrových řízeních
tvorba doporučených postupů pro praktické lékaře
spolupráce a účast na konferencích jiných odborných společností
SAU
As. Matoušková informuje o aktivitách Sdružení ambulantních urologů (SAU). Jde o organizaci s právní
subjektivitou, která řeší aktivity smluvní i odborné. Zástupci SAU se účastní smírčích řízení. SAU připomínkuje
úhradovou vyhlášku 2017. Praktické informace jsou dostupné na www.sau.cz.
As. Matoušková pozvala přítomné na příští pracovní konferenci SAU, která se uskuteční 25. a 26. 11. v Brně.
Onkosekce
As. Matoušková prezentuje aktivity onkosekce:
edukační aktivity
o Konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU 2016)
o edukační kurzy na konferenci ČUS
o semináře mCRPC
aktualizace „Modrá kniha“
spolupráce v rámci lékové komise u uroonkologických přípravků
pravidla s VZP o úhradě SPL – BCG vakcína
reakce na aktivity Protonového centra Praha
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spolupráce s Českou onkologickou společností ČLS JEP
As. Matoušková pozvala plénum na příští ročník konference Komplexní novinky v onkourologii, která se uskuteční
19. a 20. 5. 2017 v Praze.
Pediatrická sekce (doc. Kočvara)
Doc. Kočvara informuje o dění v pediatrické sekci. Vedoucím sekce je nyní MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
V nedávné době proběhla aktualizace webových stránek pediatrické sekce, kterou připravil MUDr. Husár.
19. – 21. 5. 2016 proběhlo v Olomouci společné setkání dětských nefrologů a urologů se zahraniční účastí (dr.
Kuděla z Katowic a dr. Springer z Vídně).
62. výroční konference ČUS v Č. Budějovicích se zúčastnil prof. Lottmann z Paříže.
Doc. Kočvara hovoří o jmenování nových členů akreditační komise pro dětskou urologii. Termín zasedání zatím
nebyl určen.
Koncepce dětské urologie
Koncepce byla schválena 31. 8. 2016 výborem ČUS a předložena k všeobecné diskuzi.
Dětská urologie je nástavbovým oborem (v ČR i v UÉMS). Je to dvouletý certifikovaný edukační program.
Vzdělávací program MZd podporuje evropské zkoušky.
Dětská urologie zahrnuje péči o novorozence, děti a dospívající s vrozenými vývojovými vadami a onemocněními
uropoetického a mužského pohlavního ústrojí a retroperitonea. Pod dětskou urologii spadá i část péče o dospělé
s chronickým celoživotním onemocněním či vadou (tranzitní péče).
V kompetenci dětských urologů jsou výkony vázané na zvláštní odbornou způsobilost. Na řešení urgentních
urologických stavů u dětí se podílí též zkušení urologové a dětští chirurgové.
Centra dětské urologie
Center dětské urologie je v ČR 8. Zajišťují péči (lůžkovou a ambulantní) pro spádovou oblast 700 000 – 1500 000
obyvatel. Podle velikosti jsou v centru 2 – 4 dětští urologové. Centra jsou obvykle součástí centrálního
urologického nebo pediatricko-chirurgického oddělení či kliniky. Do 6 let věku dítěte je hrazen pobyt rodičů, u
starších by mělo být umožněno ubytování v blízkosti.
Ambulantní složka
Ambulantní péče je dostupná v centrech dětské urologie. Specializované (smluvní) poradny dětské urologie jsou
pro spádovou oblast do 200 000 obyvatel, obvykle ve zkráceném úvazku 0,05 – 0,4. V rámci ambulantní péče jsou
řešeny možné výkony v režimu ambulance a jednodenní péče.
Tranzitní péče u chronických (celoživotních) urologických onemocnění
Tranzitní péči zajišťují následující specializace:
• praktický lékař (event. specialista nefrolog, endokrinolog)
• ambulantní urolog
• regionální urolog na lůžkovém oddělení
• specializované Centrum celoživotní urologie na urologickém oddělení/klinice, jejíž součástí (či součástí
ústavu) je centrum dětské urologie.
SUNU (doc. Zachoval, doc. Krhut, MUDr. Krhovský)
Doc. Zachoval informuje o akcích sekce, které v uplynulém roce proběhly či probíhají. Jde o 2. neurourologické
sympózium Ostrava a kurzy Školy funkční urologie.
Sekce se snaží o podporu funkční urologie, o čemž svědčí nové a opravené registrační listy.
Zástupci sekce připravili nová Guidelines pro diagnostiku a léčbu pacientů s roztroušenou sklerózou a Guidelines
pro diagnostiku a léčbu nykturie.
Doc. Zachoval informuje, že v brzké době proběhne jednání s VZP týkající se změny úhrad u zdravotnických
prostředků pro inkontinenci. O výsledku jednání budou členové ČUS informováni.
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Mezinárodní aktivity + příští konference (prof. Hora)
Prof. Hora hovoří o tom, že EAU letos zrušilo Regional office a také samotné Central european meetingy (CEM).
Vznikl nový formát konání těchto setkání. Jediná ČUS nabídla EAU konkrétní návrh pro uspořádání meetingu,
proto se příští CEM uskuteční 19. – 20. 10. 2017 v Plzni jako součást tradiční výroční konference ČUS. Výroční
konference proběhne v termínu 18. - 20. 10. 2017. Ve středu 18. 10. bude program věnován výroční konferenci,
zbylé dva dny bude program pro obě skupiny, převážně v angličtině. Plánovaný počet účastníků bude cca 900 na
výroční konferenci a 200 na CEM. Financování konference a CEM bude kombinované – s příspěvkem od EAU.
Prof. Hora všechny zúčastněné pozval na příští, již 63. výroční konferenci ČUS, která se uskuteční v plzeňském
Parkhotelu.
PR aktivity (prof. Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o nové spolupráci s PR agenturou Communication Lab s.r.o., jejímiž hlavními cíli bude
edukace veřejnosti v oblasti urologie, zvýšení povědomí o ČUS a jejích členech a správa profilu a reklamy na
sociální síti Facebook. ČUS má na Facebooku nový profil s názvem Zdraví pod palcem. Aktuálně má tento profil
více než 300 fanoušků.
Agentura na pokyn výboru ČUS doposud komunikovala témata:
- infekce dolních močových cest (24 výstupů v tištěných nebo internetových mediích, 6 výstupů v rozhlase, 2x
výstup v ČT1 a Nova)
- Urologický týden,
- výroční konference ČUS
Plánovaná témata na další období jsou - potravinové doplňky vs. účinná léčba, inkontinence, urolitiáza, zkušenost
pacienta s protonovou léčbou, atd.
Prof. Babjuk představuje další profily ČUS na sociálních sítích. Na Twitteru jde o profil @CUS_CLS_JEP, na
Facebooku je to profil s názvem Česká urologická společnost. Oba profily jsou určeny pro odbornou veřejnost.
Prof. Babjuk vyzývá členy, aby se aktivně zapojili do dění na soc. sítích.
Webové stránky ČUS (doc. Broďák)
Doc. Broďák hovoří o tom, že 24. 8. 2016 byly spuštěny nové webové stránky cus.cz, které jsou responzivní pro
chytré telefony a tablety. Z mobilních zařízení web navštěvuje stále více uživatelů (36 % v 9/2016).
Nový web má stejné členění jako předchozí stránky – část pro odborníky a pro pacienty. Umožňuje nyní propojení
se sociálními sítěmi.
Doc. Broďák zdůrazňuje, že všechny informace a dokumenty pro atestace jsou dostupné na
http://www.cus.cz/pro-odborniky/postgradualni-vzdelavani/vseobecne-informace/
Zpráva pokladníka ČUS ČLS JEP 2016 (as. Petřík)
As. Petřík informuje o hospodaření za rok 2015. Příjmy byly ve výši 4 135 864 Kč, výdaje ve výši 3 649 258 Kč.
Výsledek vzdělávacích akcí byl mínus 630 662 Kč. Rozdíl po zdanění činí mínus 530 404 Kč. Výše fondu k 31. 12.
2015 byla 8 943 216 Kč. Důvodem záporného výsledku bylo zaúčtování příspěvku za konferenci ve výši 847 000
Kč z roku 2014 v roce 2015. V roce 2014 byl zisk 1 233 473,35 Kč. Pokud by byla faktura zaúčtována správně, byl
by v obou letech výsledek kladný.
As. Petřík dále prezentuje výsledky hospodaření v tomto roce:
• Příjmy
2 860 959 Kč
• Výdaje
1 229 631 Kč
• Rozdíl
1 229 631 Kč
• Fond k 30. 09. 2016
10 689 201 Kč
• Očekávané příjmy
2 121 000 Kč
• Očekávané výdaje
2 210 000 Kč
As. Petřík podává výčet partnerských smluv v tomto roce. ČUS má jednoho zlatého a jednoho stříbrného sponzora,
dva bronzové sponzory a 10 oficiálních sponzorů. Prof. Babjuk upozorňuje, že v letošním roce máme nového
sponzora mimo řady farmaceutických a zdravotnických firem. Jde o AquaLife Institute.
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Členská základna odsouhlasila hospodaření společnosti, 145 členů bylo pro, nikdo nebyl proti, as. Petřík se
zdržel hlasování.
Historie české urologie „Storočenka“ (prof. Hanuš)
Prof. Hanuš informuje o plánu České lékařské společnosti zmapovat historii lékařských oborů a mezi nimi i české
urologie. Výzva týkající se dodání podkladů byla přednostům a primářům rozeslána v dubnu. Prof. Hanuš
prezentuje osnovu ke zpracování podkladů a připomíná deadline pro dodání 1. 11. 2016. Zároveň děkuje
vedoucím 16 urologických pracovišť, které již podklady dodali.
Zpráva revizní komise ČUS ČLS JEP za období od 23. 10. 2015 do 20. 10. 2016 (doc. Kočvara)
Doc. Kočvara představuje složení revizní komise:
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., předseda
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
MUDr. Míťa Rosenberg
Členové revizní komise se pravidelně účastnili zasedání výboru ČUS, která probíhala v duchu stanov ČUS; výbor
neřešil žádné konfliktní situace, které by vyžadovaly konzultaci nadřízených orgánů ČLS JEP.
Revizní komise zkontrolovala účetnictví a účetní knihy ČUS a nezjistila žádné nesrovnalosti.
Diskuse
Prof. Babjuk vyzval zúčastněné členy plenární schůze k diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Usnesení konference:
Plenární schůze schvaluje činnost výboru v uplynulém funkčním období, tak jak je obsažena v zápisech
výborových schůzí.
Plenární schůze ukládá výboru pokračovat v započaté činnosti a rozpracovaných úkolech v souladu s
programovým prohlášením výboru ČUS na období 2015 - 2019.
Členská základna usnesení bez výjimky odsouhlasila.
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