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5. SPOLEČNÁ KONFERENCE



po právě proběhlé společné konferenci ČGPS 
a SGPS, která se uskutečnila ve slunečném jarním 
Brně pod taktovkou presidenta konference 
doc. Víta Unzeitiga, který se jejího vedeni zhostil 
se svým typickým vrozeným šarmem a plnou 
odpovědností. Konference byla zdařilá jak 
po odborné, tak společenské stránce.
Po návratu do svých domovů jsme mnozí z nás 
opět zapadli do každodenního pracovního rytmu 
ambulantů. Naše práce je spojena nejen s prací 
odbornou, ale dotýkají se jí také nejrůznější změny 
organizační, ať už v oblasti ambulantní péče 
o gynekologické klientky, tak péče o těhotné.
Při naší práci jsme si zvykli vyrovnávat 
se poměrně rychle, alespoň pro většinu, 
s nejrůznějšími změnami, především 
ve vykazování provedené péče.
Poměrně rychle jsme si zvykli na provádění 
a vykazování preventivních prohlídek v daném 
časovém intervalu. Péče o těhotné je nám 
u některých pojišťoven financována kumulativními 
těhotenskými balíčky, za předpokladu vykázání 
informačního kódu, který je vázán na daný balíček, 
jinak je vykazování péče bodovým systémem.
Nyní přichází další, ne zcela příznivá informace, 
o perspektivě náhrady screeeningové 
cytologie HPV testem 1× za 3 roky, v daném 
případě se vedení SSG snaží již dopředu najít 
možnou eventualitu ročního vykázání péče 
o gynekologickou klientku, tak aby nebyl 
rozpočet našich ordinací finančně příliš narušen. 
O výsledcích jednání s pojišťovnami jsme 
informováni předsedou Vladimírem Dvořákem, 
na pravidelných informačních setkáních na závěr 

seminářů SSG, případně ve Zpravodaji či e-mailem.
Další snahou vedení je, aby screeningová 
mamografická vyšetření byla i nadále podmíněna 
žádankou registrujícího lékaře. Zástupci 
mamografických center se to snaží zrušit. Tento 
krok by ohrozil další screeningové programy.
Ve většině ambulancí probíhá poměrně 
bez problémů screening kolorektálního 
karcinomu, který je již v řadě ordinací zaběhnutý.
Stálým oříškem zůstává péče o těhotné, do které 
se nám snaží zasahovat další odbornosti, některé 
odčerpávají z našeho finančního balíčku v rámci 
vyžádané péče finanční prostředky za svoji 
péči. Genetiku sice chápeme jako odbornost, 
která ze zdravotního systému odčerpává hodně 
prostředků, nicméně si musíme uvědomit, že dnes 
již to není jen odbornost, která provádí vyšetření 
na základě rodokmenu a k tomu případně pro nás 
určení karyotypu, jako před 30 lety, ale že to je 
odbornost, která dosáhla obrovského rozvoje 
a významu na podkladě jejich laboratorních 
vyšetření se dotkla všech odborností celosvětově. 
Jde jen o to dané vyšetření indikovat tehdy 
a v takovém rozsahu, abychom ho byli schopni 
vyhodnotit a jeho výsledek byl k danému 
problému přínosem. Dnes je genetika odbornost, 
která nabízí po laboratorní stránce neuvěřitelné 
možnosti pro většinu odborností, je ale třeba 
těchto informací využít v rozumné míře. 
Předpokládám, že se opět setkáme na podzimních 
a zimních seminářích SSG.

Přeji Vám příjemné  
a snad bezstarostné léto

Zdeněk Tesař 

EDITORIAL
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
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Projekt společných česko-slovenských 
konferencí běží už 5 let a vzhledem k vysoké 
návštěvnosti a kladným reakcím obou stran 
bude pokračovat i v budoucnu.
Nejedná se o akci SSG ČR. Profesní sdružení 
naše i nemocničních gynekologů díky 
federálnímu charakteru konferencí a tomu, 
že na slovenské straně tato sdružení nemají 
ekvivalent, z pořádání konferencí odstoupily. 
Letošní konference měla stěžejní téma 
kontroverze v gynekologii a porodnictví a to je 
vždy „tahák“ v očekávání střetů různých názorů 
na současné problémy v našem oboru. Těžko 
se mi konference komentuje vcelku. Kdo na 
konferenci byl, svá témata si našel. A nebylo 
jich málo. Kdo tam nebyl, tak může jen litovat 
a čekat na reprinty některých přednášek. 
Po odborné stránce nebylo co vytknout 
a vzhledem k rozsahu tematiky jsme se se 
slovenským výborem shodli na tom, že nejméně 
část příští konference v červnu 2019 v Bratislavě 
bude v tématu kontroverzí pokračovat.
Společenská stránka konference byla více než 
bohatá. Nově zavedená welcome reception 

byla kvitována těmi, co byli v Brně již ve čtvrtek. 
V pátek jsme se pokusili těm, co mají rádi 
českou a slovenskou rockovou a post-punkovou 
scénu, uspořádat alternativní večírek, který byl 
de facto kopií „Bratia a sestry tour“. Setkala se 
s velmi pozitivní reakcí a už teď přemýšlíme, 
které kapely zařadit za dva roky. Je pravda, 
že skupinami Horkýže Slíže a Tři sestry jsme 
si nasadili laťku hodně vysoko. Co už. No 
a sobotní večer patřil již tradičně oficiálnímu 
Společenskému večeru se všemi těmi čestnými 
členstvími, vyhlášenými vítězi posterové 
sekce apod. Byl vyprodán více jak měsíc 
před konferencí, takže také úspěch.
Tolik k federální konferenci odborných 
společností. Jsou prázdniny a tak vám všem, 
kteří jste to dočetli až sem, přeji klidnou 
dovolenou strávenou s vašimi blízkými (nebo 
bez) a těším se na shledání s vámi na akcích, 
které pro vás na podzim připravujeme. Jsou 
to tradiční akce. Mílovy v září, konference 
ultrazvukové sekce první říjnový víkend v Brně 
a Pyramida na přelomu listopadu a prosince 
v Praze.

5.SPOLEČNÁ KONFERENCE 
ČGPS ČLS JEP A SGPS SLS

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

BRNO, 7. – 10. 6. 2018

Aleš Skřivánek

5. SPOLEČNÁ KONFERENCE



15. 5. 2018  –PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ S MINISTREM ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Tématem jednání byly úhrady péče jednotlivým segmentům v roce 2019. Vzhledem k tomu, že 
ministr deklaroval, že nebude zvýhodňovat segmenty, které se nedohodnou, je pravděpodobnost 
dohody ve většině segmentů poměrně vysoká. Současný ministr je po letech první, který nehodlá 
téměř celý nárůst vybraných veřejných prostředků pro zdravotnictví směřovat do lůžkových 
zařízení. Reálně se tedy rýsuje několikaprocentní nárůst úhrady pro všechny segmenty. Jednalo se 
i o případném zapojení ambulantních gynekologů do služeb v lůžkových zařízeních. Pokud by bylo 
povinné, týkalo by se pouze lékařů čerstvě po atestaci a bylo by časově omezené.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ 

POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

22. 5. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O SKLADBĚ VYKAZOVANÝCH 
VÝKONŮ ODBORNOSTÍ 603 A O VÝKONECH ODBORNOSTÍ LÉKAŘSKÁ 
GENETIKA A LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ GENETIKY U TĚHOTNÝCH ŽEN
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci VZP předložili detailní přehled výkonů, vykazovaných naší odborností. Z jejich frekvence 
lze kalkulovat úhradu péče, pokud bychom se s plátci dohodli na novém úhradovém mechanismu, 
který by směřoval k agregované platbě. Z přehledu genetických výkonů vyplývá, že rozdíly 
ve vykázaných bodech odborností lékařská genetika a zejména laboratoř lékařské genetiky jsou 
mezi různými regiony i několikanásobné. Tento jev zjevně nelze medicínsky zdůvodnit. VZP i SSG 
ČR mají zájem s genetiky o problematice jednat a docílit odstranění či alespoň výrazné snížení 
meziregionálních rozdílů.

22. 5. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O ZMĚNĚ MODELU ÚHRADY 
V SEGMENTU AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, O. Šottner, A. Hujová
Další ze série jednání na uvedené téma. Zúčastnili se i zástupci zaměstnaneckých pojišťoven. 
Všichni přítomní se shodli, že se dosavadní jednání vyvíjejí pozitivně a má smysl v práci pokračovat. 
Zdravotní pojišťovny zanalyzují vykázané výkony dvaceti vybraných ambulantů a ekonomický 
výsledek porovnají s novým modelem, který by maximálně využil principu agregace. Po kalkulaci 
ze strany SSG ČR budou jednání pokračovat. Před případnou změnou formy úhrady by proběhla 
důkladná diskuse s členskou základnou. 
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12. 6. 2018 – PRAHA – JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ 
GENETIKY ČLS JEP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání se za ČGPS ČLS JEP zúčastnil M. Procházka, za biochemiky J. Loucký. Při konstruktivní diskusi 
zástupci gynekologů konstatovali, že postrádají jednoduché doporučení, jaká genetická a biochemická 
vyšetření by měla být hrazena zdravé těhotné ženě z veřejných prostředků. Rovněž poukázali 
na značné rozdíly ve vykázaných bodech na těhotnou laboratořemi lékařské genetiky a doporučili 
odstranění těchto rozdílů. Jednání budou pokračovat, počet zúčastněných v obou skupinách se navýší.

19. 6. 2018 – MZ ČR – UKONČENÍ DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ O HODNOTÁCH 
BODU, VÝŠI ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A REGULAČNÍCH OMEZENÍ PRO ROK 2019
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Na jednání bylo konstatováno, že poprvé došlo k dohodě ve všech segmentech. Po procedurálních 
úkonech byly dohody v segmentech potvrzeny. Pro jednání o cenách byly vedením tohoto jednání  
zvoleni Ambulantní specialisté v čele s MUDr. Zorjanem Jojkem.
Závěry z jednání by měly být doručeny na MZ ČR nejpozději do 29. 6. 2018. Ministerstvo 
deklarovalo, že Vyhláška o cenách  by měla vejít ve známost již koncem října.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE PŘEHLED KONFERENCÍ

6. 6. 2018 – PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ KOMISE MZ ČR PRO SCREENING 
NÁDORŮ PRSU PRO ROK 2019
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další z pravidelných jednání komise. Tématem byl možný vznik nových screeningových center 
a tzv. center satelitních. Komise dlouhodobě tvrdí, že v regionech, kde je síť screeningových 
pracovišť dostatečně hustá a kde nejsou dlouhé objednací doby, je vznik nových center spíše 
kontraproduktivní. 

24. 5. 2018 – PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – POSLEDNÍ KOLO DOHODOVACÍHO 
ŘÍZENÍ O ÚHRADÁCH PÉČE PRO SEGMENT AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE 
PRO ROK 2019
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Po krátké diskusi byl přijat společný návrh poskytovatelů a plátců, ze strany poskytovatelů 
souhlasili i zástupci ČLK a Sdružení gynekologů Slovácka. Přijatý text vychází z dosavadního 
modelu úhrady a garantuje našemu segmentu nárůst plateb srovnatelných s většinou ostatních 
segmentů. Text dohody uveřejňujeme.



PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE 
ÚČAST 2018

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

64. doškolovací seminář SSG ČR OREA Hotel Devět Skal, Milovy 14.–16. 9. 2018

39. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 5.–7. 10. 2018

VI. konference Sekce gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP

Kongresové centrum Floret, 
Průhonice

20. 10. 2018

11. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 30. 11.–2. 12. 2018

ZPRAVODAJ 2/2018 6
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SLAVOJOVA 22, 128 00 PRAHA 2, TELEFON: 234 709 631,  
FAX: 234 709 616, E-MAIL: SLADKOVSKA@DENT.CZ

KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

V Praze dne 18. 5. 2018

Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví,
Koalice soukromých lékařů (KSL) spolu s Českou lékárnickou komorou (ČLnK) podporují stanovisko ministra 
zdravotnictví, že dohodovací řízení o cenách za zdravotní péči z prostředků zdravotního pojištění musí  být 
v maximálním možném rozsahu svobodnou dohodou mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami. Rádi 
bychom se s Vámi oběma potkali, abychom Vám vysvětlili postoje velké části českého zdravotnictví, které se liší 
od výstupů z jiných Vašich jednání, která jste v poslední době ve zdravotnictví vedli.

Úhradová vyhláška roky poškozovala hlavně pacienty na jejich ústavních právech ve smyslu svobodné volby lékaře, 
volby léčebného postupu a místa léčby. KSL a ČLnK vítají, že se zdravotní pojišťovny mají vrátit ke své zákonné 
roli a budou kontrahovat péči pro své pojištěnce. Soutěžit mají kvalitou své sítě a ne poukázkami do bazénů či 
celebritami na plakátech. Mzdy a jiné požitky pro zaměstnance či spolupracovníky si musí každé zdravotnické 
zařízení vyřešit uvnitř svojí organizace. Pacienti chtějí slyšet, kde a jak kvalitně je kdo ošetří. Chtějí mít možnost zajít 
si do nejbližší lékárny a rovněž vědět, kolik zde budou za svůj lék doplácet. Nezajímá je, o kolik stoupnou mzdy či 
zda se zavedou například výsluhy. To, že zdravotnictví neřídila dohoda zdravotnických zařízení a pojišťoven, jak 
je to zvykem ve vyspělých demokraciích, ale náhodné dekrety podle aktuální politické situace a nátlaku různých 
skupin (zdravotnické poplatky, mzdy, ta či ona léčebná metoda), přivedlo naše zdravotnictví do chaosu s odrazem 
politického tlaku v protěžování lůžkových zařízení bez jakékoli  analýzy jejich kvality a potřebnosti, s upozaďováním 
finančních potřeb péče o pacienty, kterým lze vzhledem k  jejich zdravotnímu stavu pomoci ambulantně a kterých 
je v systému (stále ještě) nejvíce. 

V Dohodovacím řízení na rok 2019 ministerstvo i pojišťovny deklarují všem segmentům poskytovatelů stejné 
navýšení úhrad ve výši 5 %. Přestože ambulantní segment byl léta v úhradách diskriminován a právem mohl 
očekávat vyšší růst, přistoupil na tuto myšlenku. Nyní s obavami sledujeme, jak se lůžkový sektor prostřednictvím 
i odborářů snaží vymoci větší navýšení. Jsme přesvědčeni, že všechna zdravotnická zařízení, bez ohledu 
na jejich typ a formu vlastnictví, mají hledat finanční prostředky pro oprávněné požadavky na růst platů svých 
zaměstnanců ve svých rozpočtech. Letošní pětiprocentní nárůst pokryje náklady nemocnic na desetiprocentní 
navýšení platů jejich zaměstnanců. Jakýkoliv zásah zvenčí do probíhajících dohodovacích řízení torpeduje snahy 
o systémové řešení a zavedení pravidel spravedlivých pro všechny složky zdravotního systému. Ukončeme 
destrukci zdravotnické sítě na venkově soustředěním lékařů a sester s pomocí mezd ve státních a krajských 
nemocnicích.  Ambulantní pacient na venkově má stejná práva jako ambulantní pacient v nemocnici!

Vážení pánové, předem děkujeme za návrh termínu, kdy bychom se mohli s Vámi oběma setkat.
S pozdravem

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, 
MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 

KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ



SLAVOJOVA 22, 128 00 PRAHA 2, TELEFON: 234 709 631,  
FAX: 234 709 616, E-MAIL: SLADKOVSKA@DENT.CZ

KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

V Praze dne 4. 6. 2018

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL)k výsledku  
Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2019
Koalice soukromých lékařů (KSL) vítá, že i v segmentech lůžkové péče došlo v dohodovacím řízení pro rok 
2019 k dohodě, stejně jako v ostatních segmentech a nebude se tedy opakovat situace z let 2016 až 2018, kdy 
nemocnice získaly téměř všechny finanční prostředky, které přicházely do systému navíc, což poškodilo ostatní 
zdravotnická zařízení, zejména poskytovatele ambulantní zdravotní péče.  
Kolegům pracujícím v nemocnicích přejeme přiměřené osobní ohodnocení jejich práce. Navýšení úhrad, kterého 
zástupci nemocnic dosáhli v DŘ, umožňuje pokrýt i požadavek odborových organizací na 10% navýšení platů 
a mezd i v roce 2019. Současné snahy zdravotnických odborů politickým nátlakem výsledky dohodovacího řízení 
zvrátit proto považujeme za neakceptovatelné. Legitimní role odborů je vymoci svým členům co nejlepší mzdové 
podmínky, ovšem výhradně cestou kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli. Nikoliv cestou nátlaku a vydíráním 
politiků ve snaze anulovat dohody vzniklé v regulérním dohodovacím řízení o cenách úhrad zdravotní péče. To 
vedou ze zákona pouze zdravotní pojišťovny a zástupci segmentů poskytovatelů zdravotní péče a odbory v ní 
nehrají žádnou roli.

Opakované politické zásahy do průběhu dohodovacího řízení v minulosti způsobily pokřivení podmínek 
a nerovnováhu zdravotního systému a jsou jednou ze základních příčin neuspokojivého stavu, ve kterém se 
dnes nachází. Oceňujeme proto zásadový přístup ministra zdravotnictví, který deklaroval předem, že nebude 
do dohodovacího řízení vstupovat. Jak se ukazuje, umožnilo to po mnoha letech historickou dohodu prakticky 
všech segmentů, což vnímáme jako návrat k normálním poměrům. Očekáváme tedy, že MZ bude výsledky DŘ 
respektovat a přenese je do úhradové vyhlášky na rok 2019. 

Varujeme před tím, že jakýkoliv jiný postup by znamenal políček do tváře všem, kteří uvěřili v návrat zdravého 
rozumu do českého zdravotnictví a ustoupili v zájmu historické dohody ze svých požadavků. To se týká i všech 
členů KSL, kteří, vzhledem k tomu, jak byli poškozeni v minulých letech, právem očekávali větší navýšení úhrad 
než ostatní segmenty. Učinili jsme tak v zájmu našich pacientů, a proto, abychom přerušili mnohaletou sérii 
nedohod a odblokovali cestu pro racionální přístup a systémové změny, které naše zdravotnictví nutně potřebuje.
 
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice, 
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, 
MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 

Komentář:
SSG ČR není členem KSL, s texty dokumentů ale souhlasilo a proto se na výzvu Koalice pod dopis a tiskovou 
zprávu předseda Sdružení podepsal.
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5. PRÁVNÍ ROZBORY

POKRAČOVÁNÍ TEXTU ZE ZPRAVODAJE Č. 2/2018

GDPR

NEJMENOVÁNÍ POVĚŘENCE 
PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PRÁVNÍ ROZBOR

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu 
osobních údajů s přihlédnutím k následujícím 
skutečnostem a závěrům:

Právní úprava
Podle čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) správce jmenuje pověřence 
pro ochranu osobních údajů v každém případě, 
kdy
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či 
veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících 
v rámci svých soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele 
spočívají v operacích zpracování, které kvůli 
své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům 
vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické 
monitorování subjektů údajů; nebo
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele 

spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních 
kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních 
údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech 
a trestných činů uvedených v článku 10.

Podle čl. 37 odst. 4 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů musí správce jmenovat 
pověřence pro ochranu osobních údajů, 
vyžaduje-li to právo Unie nebo členského státu.

Status správce
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb, 
který podniká podle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování. Není orgánem veřejné moci 
ani veřejným subjektem. Není proto povinen 
jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů 
podle čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Hlavní činnost správce
Hlavní činností správce je poskytování 
zdravotních služeb. Právní předpisy ukládají 
každému poskytovateli zdravotních služeb vést 
zdravotnickou dokumentaci a další evidence. 
Vedení zdravotnické dokumentace a dalších 
evidencí je neoddělitelnou součástí hlavní 
činnosti správce.

GDPR

Výklad
Tato část obsahuje právní rozbory odůvodňující, proč jste neustanovili pověřence pro ochranu 
osobních údajů a proč jste neprovedli posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (tzv. DPIA – Data 
Protection Impact Assessment). Tyto právní rozbory jsou povinnou součástí dokumentace správce 
osobních údajů. Při případné kontrole je budete povinni předložit Úřadu pro ochranu osobních údajů 
jako odůvodnění svého postupu ohledně pověřence a DPIA.



Rozsáhlé a pravidelné monitorování 
subjektů údajů
Monitorováním subjektů údajů se rozumí zejména 
jejich sledování a profilování na internetu, 
zejména za účelem přijetí rozhodnutí, která se jí 
týkají, nebo za účelem analýzy či odhadu jejích 
osobních preferencí, postojů a chování (bod 
24. odůvodnění obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů), v obecné rovině pak každá 
aktivita spočívající ve sledování subjektů údajů či 
jejich chování, a to bez ohledu na to, jestli k němu 
dochází fyzicky nebo v prostředí internetu. 
Takové operace správce neuskutečňuje, případně 
jen v míře nikoliv rozsáhlé. Není proto povinen 
jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů 
ani podle čl. 37 odst. 1 písm. b) obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů.

Rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů
Do hlavní činnosti správce spadají operace 
zpracování v rámci vedení zdravotnické 
dokumentace, tedy i zpracování zvláštních 
kategorií osobních údajů, zejména pak informací 
o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 1 obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů). Toto 
zpracování je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Nejde však o zpracování rozsáhlé. Správce jako 
poskytovatel ambulantních zdravotních služeb 
v oboru gynekologie a porodnictví zpracovává 
zvláštní kategorie osobních údajů v míře, 
která je i na regionální úrovni nevýznamná, ba 
zanedbatelná. Tento závěr správce vyslovuje 
s přihlédnutím k absolutnímu počtu svých 
pacientů, k rozsahu osobních údajů o nich 
vedených i k době zpracování. Závěr o tom, 
že správce jako jednotlivý poskytovatel 
ambulantních zdravotních služeb odpovídá 
i bodu 91 odůvodnění obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů, podle kterého 

zpracování osobních údajů nemá být považováno 
za zpracování velkého rozsahu, pokud se jedná 
o zpracování osobních údajů pacientů nebo 
klientů jednotlivými lékaři. Správce vychází z toho, 
že rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů při poskytování zdravotních 
služeb uskutečňují poskytovatelé zdravotních 
služeb, kteří zdravotní služby poskytují nejméně 
10 ošetřujícími zdravotnickými pracovníky. 
Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem 
se přitom v souladu s § 3 odst. 2 zákona 
o zdravotních službách rozumí zdravotnický 
pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje 
a vyhodnocuje individuální léčebný postup 
u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování 
dalších potřebných zdravotních služeb. 
V podmínkách ambulantního poskytovatele, 
jímž je i správce, je ošetřujícím zdravotnickým 
pracovníkem vždy lékař, nikoliv však všeobecná 
sestra, dětská sestra ani praktická sestra. Je 
tomu tak proto, že tito nelékařští zdravotničtí 
pracovníci v ambulanci fakticky nevykonávají své 
povolání samostatně a návrh, koordinaci, realizaci 
a vyhodnocení individuálního léčebného postupu 
vždy zajišťuje lékař. U poskytovatelů s menším 
počtem ošetřujících zdravotnických pracovníků, 
mezi které patří i správce, k rozsáhlému 
zpracování zvláštních kategorií osobních údajů 
vzhledem k výše uvedeným kritériím nedochází. 
Uvedenou hranici správce odůvodňuje tím, 
že u počtu, který nedosahuje 10, lze hovořit 
o jednotlivých zdravotnických pracovnících 
(jde o jednotky osob), o nichž pojednává bod 
91 odůvodnění obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Počet ošetřujících zdravotnických 
pracovníků současně limituje kapacitu správce 
jako poskytovatele zdravotních služeb a tím 
i rozsah zpracování osobních údajů. Správce proto 
není povinen jmenovat pověřence pro ochranu 
osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 1 písm. c) 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ZPRAVODAJ 2/2018 10
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Požadavek práva Evropské unie nebo práva 
České republiky
Právo Evropské unie (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů nebo jiný pro správce závazný 
předpis) ani právní předpisy České republiky 
neukládají správci, aby jmenoval pověřence 
pro ochranu osobních údajů. Správce proto 
není povinen jmenovat pověřence pro ochranu 
osobních údajů ani podle čl. 37 odst. 4 obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

NEPROVEDENÍ POSOUZENÍ VLIVU 
NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRÁVNÍ ROZBOR

Správce neprovádí posouzení vlivu zpracování 
na ochranu osobních údajů s přihlédnutím k 
následujícím skutečnostem a závěrům:

Právní úprava
Podle čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) správce provede posouzení 
vlivu na ochranu osobních údajů, pokud je 
pravděpodobné, že určitý druh zpracování, 
zejména při využití nových technologií, bude 
mít s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování za následek vysoké riziko pro 
práva a svobody fyzických osob. Posouzení vlivu 
na ochranu osobních údajů je podle čl. 37 odst. 
3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
nutné zejména v těchto případech: 
a) systematické a rozsáhlé vyhodnocování 
osobních aspektů týkajících se fyzických 
osob, které je založeno na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, a na němž se 

zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu 
k fyzickým osobám právní účinky nebo mají 
na fyzické osoby podobně závažný dopad;
b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií 
údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních 
údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech 
a trestných činů uvedených v článku 10; nebo
c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně 
přístupných prostorů.

Pravděpodobnost vysokého rizika pro práva 
a svobody
Správce je jednotlivým poskytovatelem 
ambulantních zdravotních služeb v oboru 
gynekologie a porodnictví. Posouzení vlivu 
na ochranu osobních údajů nemá být v jeho 
případě podle bodu 91 poslední věty odůvodnění 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
povinné. Je to dáno tím, že správce vzhledem 
k rozsahu své činnosti, zákonné regulaci 
zpracování osobních údajů v rámci vedení 
zdravotnické dokumentace, své kapacitě 
a použitým předepsaným metodám zpracování 
nezpracovává osobní údaje v takovém rozsahu, 
který by odůvodnil existenci vysokého rizika 
pro práva a svobody fyzických osob ve smyslu 
č. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů.

Systematické a rozsáhlé vyhodnocování
Správce neprovádí žádné operace vyhodnocování 
osobních aspektů týkajících se fyzických 
osob, tím méně pak automatizované, a ani 
provádění takových operací neplánuje. Správce 
je poskytovatelem zdravotních služeb, který 
v rámci své hlavní činnosti povinně zpracovává 
osobní údaje. Tyto údaje však žádným způsobem 
nevyhodnocuje, neprovádí profilování ani jiné 
podobné operace, a to mimo jiné proto, že takové 
nakládání s osobními údaji, které správce povinně 
zpracovává, zakazuje zákon.

GDPR



Rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů
Do hlavní činnosti správce spadají operace 
zpracování v rámci vedení zdravotnické 
dokumentace, tedy i zpracování zvláštních 
kategorií osobních údajů, zejména pak informací 
o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 1 obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů). Toto 
zpracování je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Nejde však o zpracování rozsáhlé. Správce jako 
poskytovatel ambulantních zdravotních služeb 
v oboru gynekologie a porodnictví zpracovává 
zvláštní kategorie osobních údajů v míře, 
která je i na regionální úrovni nevýznamná, ba 
zanedbatelná. Tento závěr správce vyslovuje 
s přihlédnutím k absolutnímu počtu svých 
pacientů, k rozsahu osobních údajů o nich 
vedených i k době zpracování. Závěr o tom, 
že správce jako jednotlivý poskytovatel 
ambulantních zdravotních služeb odpovídá 
i bodu 91 odůvodnění obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů, podle kterého 
zpracování osobních údajů nemá být považováno 
za zpracování velkého rozsahu, pokud se jedná 
o zpracování osobních údajů pacientů nebo 
klientů jednotlivými lékaři. Správce vychází z toho, 
že rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů při poskytování zdravotních 
služeb uskutečňují poskytovatelé zdravotních 
služeb, kteří zdravotní služby poskytují nejméně 
10 ošetřujícími zdravotnickými pracovníky. 
Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem 
se přitom v souladu s § 3 odst. 2 zákona 
o zdravotních službách rozumí zdravotnický 
pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje 
a vyhodnocuje individuální léčebný postup 
u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování 
dalších potřebných zdravotních služeb. 
V podmínkách ambulantního poskytovatele, 
jímž je i správce, je ošetřujícím zdravotnickým 

pracovníkem vždy lékař, nikoliv však všeobecná 
sestra, dětská sestra ani praktická sestra. 
U poskytovatelů s menším počtem ošetřujících 
zdravotnických pracovníků, mezi které patří 
i správce, k rozsáhlému zpracování zvláštních 
kategorií osobních údajů vzhledem k výše 
uvedeným kritériím nedochází. Uvedenou 
hranici správce odůvodňuje tím, že u počtu, 
který nedosahuje 10, lze hovořit o jednotlivých 
zdravotnických pracovnících (jde o jednotky 
osob), o nichž pojednává bod 91 odůvodnění 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Počet ošetřujících zdravotnických pracovníků 
současně limituje kapacitu správce jako 
poskytovatele zdravotních služeb a tím i rozsah 
zpracování osobních údajů.

Rozsáhlé systematické monitorování 
veřejně přístupných prostorů
Správce neprovádí rozsáhlé systematické 
monitorování veřejně přístupných prostor. 
Ordinaci ani čekárnu ambulantního 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
gynekologie a porodnictví nelze považovat 
za veřejně přístupné prostory, veřejnost se 
(zejména vzhledem k množství a skladbě osob, 
které k ambulantnímu gynekologovi přicházejí) 
v těchto prostorách nevyskytuje (k podobnému 
závěru dospěl i Soudní dvůr EU ve věci C-135/ SCF 
proti Marco del Corso).



SOBOTA 15. 9. 2018

9.00—9.20  MUDr. Karel Fousek (Městská nemocnice Ostrava, GYNORD plus s.r.o., Ostrava) 
Menstruace-interdisciplinární problém 

9.20—10.00  MUDr. Marek Pluta, Ph.D., (Gyn.-por. Klinika, FN Motol Praha) 
Strategie péče o ovariální karcinom

10.00—10.20   MUDr. Karel Fousek (Městská nemocnice Ostrava, GYNORD plus s.r.o., Ostrava) 
Pokroky v ultrazvukové diagnostice v I. trimestru

10.20—11.05  MUDr. Ivana Marková, Ph.D. (G-CENTRUM Olomouc s.r.o., Olomouc) 
UZ vyšetření ve 20.–22.týdnu těhotenství (kód 63411) vs. Podrobné hodnocení morfologie 
plodu při UZ vyšetření ve 20.–22.týdnu (kód 63415) 
„Návrat ke kořenům práce registrujícího gynekologa“.

11.05—11.35       MUDr. Oldřich Šottner, MUDr. Svatava Žalmanová 
(Gyn.-por. Klinika a urologická ambulance Vysočina  
/ Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno) 
Léčba inkontinence v ambulantním režimu bez celkové anestezie

11.35—12.00     MUDr. Petr Lošan (Genetika Plzeň, s.r.o.)  
Kontroverze moderních metod v lékařské genetice

ODBORNÝ PROGRAM

DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ64.

Sdružení soukromých gynekologů ČR  
a Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČSL JEP

15. – 16. 9. 2018
OREA Hotel Devět Skal, Milovy
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Všeobecné informace:
Začátek přednášek: 15. 9. 2018 9.00 hod.
Registrace: 14. 9. 2018 18.00—20.00 hod.
  15. 9. 2018 8.00—12.00 hod.
  16. 9. 2018 8.45—10.00 hod.
Ubytování: OREA Hotel Devět Skal
Společenský večer: 15. 9. 2018, Hotel Devět Skal

Registrační poplatek + ceny viz závazná přihláška

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 12. 8. 2018, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Na setkání se těší za SSG ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda SSG ČR

Odborný garant: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.,  
Sdružení soukromých gynekologů ČR, Orlí 10, 602 00  Brno

Organizační zajištění:

Horní nám. 285/8

www.g-agency.eu

Přihlášky prosím zasílejte na výše uvedenou adresu 
nebo se registrujte ON-LINE na  www.ssg.cz/akce.

NEDĚLE 16. 9. 2018

9.00—10.30  Jednání členů SSG ČR 
Situace ve financování gynekologických ordinací. 
Výsledky posledních jednání SSG ČR.
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POŘADATEL:	 Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP 

PREZIDENT:	 MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
VICEPREZIDENT: MUDr. Radim Marek

PŘEDSEDOVÉ	VĚDECKÉ	RADY:	 prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA 
 doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

ORGANIZAČNÍ	VÝBOR:	 	Pavel Calda, Daniela Fischerová, Marian Kacerovský, Ladislav Krofta, 
Marek Ľubušký, Ivana Marková, Adam Hudec, Pavel Vlašín, Dagmar 
Smetanová, Radovan Vlk

VĚDECKÁ	RADA:	 	Zdeněk Adamík, Ivana Bydžovská, Pavel Calda, Erika Doležálková, 
Daniela Fischerová, Veronika Frisová, Filip Frühauf, Romana  
Gerychová, Lubomír Hašlík, Lukáš Hruban, Adam Hudec, Hana 
Jičínská, Vendulka Johannová, Ivana Kacerovská Musilová, Marian 
Kacerovský, Vladimír Korečko, Ladislav Krofta, Petr Lošan, Marek 
Ľubušký, Zdeněk Malý, Tonko Mardešič, Radim Marek, Ivana  
Marková, Jaromír Mašata, Jan Matěcha, David Matura, Jan Nový,  
Petr Polák, David Rumpík, Aleš Skřivánek, Dagmar Smetanová,  
Martina Studničková, Petr Sudek, Kamil Švabík, Pavel Vlašín,  
Radovan Vlk, Jiří Vojtěch, Vít Weinberger, Michal Zikán
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Generální partner

České gynekologické 
a porodnické společnosti ČLS JEP

5.	–	7.	října	2018	Brno	
OREA Hotel Voroněž I

Křížkovského 458/47, BRNO | www.voronez.cz

39.	
celostátní	konference	

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY



PÁTEK	5.	10.	2018,	13.00	–	17.30

KURZ	SEKCE	ULTRAZVUKOVÉ	DIAGNOSTIKY	ČGPS	ČLS	JEP
Ultrazvuková	vyšetření	v	průběhu	těhotenství	a	na	porodním	sále		
–	prováděná	v	rámci	ambulantní	a/nebo	lůžkové	péče

Koordinátoři: 
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA (Olomouc)
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA (Praha)
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. (Hradec Králové)
MUDr. Radovan Vlk (Praha)
MUDr. Adam Hudec (Plzeň)

1) LŮŽKOVÁ PÉČE
ULTRAZVUKOVÉ	VYŠETŘENÍ	NA	PORODNÍM	SÁLE	13.00	–	15.00

Coffee break 15.00 – 15.30

2) AMBULATNÍ PÉČE
RŮSTOVÁ	RESTRIKCE	PLODU / PREEKLAMPSIE 15.30	–	17.30
časná a pozdní	forma
spolupráce ambulantního	gynekologa a porodnice
• screening
• diagnostika
• management

SOBOTA	6.	10.	2018,	9.00	–	17.30

CENA	SEKCE	ULTRAZVUKOVÉ	DIAGNOSTIKY	
za nejlepší přihlášené aktivní sdělení bude vyhlášena a předána na začátku konference.

MORBIDNĚ	ADHERENTNÍ	PLACENTA

FETÁLNÍ	ŽILNÍ	SYSTÉM

NIPT	–	NEINVAZIVNÍ	PRENATÁLNÍ	TESTOVÁNÍ

VOLNÁ	SDĚLENÍ

NEDĚLE	7.	10.	2018,	9.00	–	11.30

GYNEKOLOGIE	–	NÁHLÉ	PŘÍHODY	BŘIŠNÍ

DISPENZÁRNÍ	PÉČE	VE	FYZIOLOGICKÉM	TĚHOTENSTVÍ
návrh	revize	souvisejících	doporučených	postupů	ČGPS	ČLS	JEP
• Zásady dispenzární péče v těhotenství
• Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
• Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20.-22. týdnu těhotenství
• Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu (Růstová restrikce plodu)
• Gestační hypertenze (Hypertenzní onemocnění v těhotenství)
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VŠEOBECNÉ	INFORMACE:

•  upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat 

ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaní přednášející

•  přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivního formuláře, který je k dispozici 

na www.gynultrazvuk.cz a www.cgps.cz do	15.	8.	2018

•  doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

SPOLEČENSKÝ	VEČER:

Uskuteční se v sobotu dne 6. 10. 2018 od 20.00 – 1.00 v prostorách hotelu OREA Voroněž 1.

Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn později.

UBYTOVÁNÍ:

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky 

informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.Nebude-li částka za ubytování uhrazena 

do 3.	9.	2018, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

ŘÁDNĚ	VYPLNĚNOU	PŘIHLÁŠKU	ZASÍLEJTE	NA	ADRESU:

Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, v on-line podobě ji lze vyplnit 

na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz.

VĚDECKÝ	SEKRETARIÁT:

MUDr. Ivana Marková, Ph.D., e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz

ON-LINE	REGISTRACE
WWW.GYNULTRAZVUK.CZ,	WWW.CGPS.CZ,	WWW.SSG.CZ

ORGANIZAČNÍ	ZAJIŠTĚNÍ	KONFERENCE:	

G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

T: +420 724 277 964, +420 720 998 678

F: +420 585 234 444

E: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu
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Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP | Sexuologická společnost ČLS JEP
Sdružení soukromých gynekologů ČR

Program  
  8.00 – 9.00 Registrace

  9.00 – 9.05 Zlatko Pastor: Zahájení konference, novinky z naší společnosti

  9.05 – 9.20 Anna Marešová: Sexuální hračky jejich design a návod k použití

Blok A

  9.20 –  9.50 Nicole Mardešićová: Zůstane sex i nadále preferovaným způsobem lidské reprodukce?

  9.50 –10.10 Klára Bártová: Žárlivost z evolučního pohledu

10.10–10.40 Petr Weiss: Sexuální identity

10.40–10.55 Michaela Řeřichová: Konsenzuální nemonogamní vztahy

10.55–11.05 Diskuze

11.05–11.30 Přestávka

Blok B

11.30–11.50 Stanislava Musilová: Prostituce a kriminalita

11.50–12.10 Libor Zámečník: Mluvme o sexu

12.10–12.30 Ladislav Machala: Sexualita a HIV 

12.30–12.50 Hana Malinová: Koho živí sex?

12.50–13.00 Diskuze

13.00–14.00 Oběd

Blok C

14.00–14.30 Zlatko Pastor: Kybersexualita

14.30–14.50 Michal Ješeta: Jak jsme na tom se spermiemi

14.50–15.10 Lucie Krejčová: Sexflush a ženský orgasmus, závěry výzkumu

15.10–15.25 Diskuze

15.25–15.40 Přestávka

Blok D

15.40–16.00 Ivo Procházka: Chemsex

16.00–16.20 Laura Janáčková: Jak ovládat muže?

16.20–16.40 Pavel Turčan: Falešné obvinění ze sexuálního zneužívání

16.40–17.00 Eva Šteflová: Bolest při sexu, kazuistiky

17.00–17.10 Diskuze

17.10–17.20 Závěr konference, diskuze
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VI. konference Sekce
gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP 
Interdisciplinární spolupráce v sexuální medicíně

Kongresové centrum Floret, Průhonice | 20. 10. 2018
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Všeobecné informace:  
Registrace sobota 20. 10. 2018, 8.00–11.00 hod.

Ubytování Hotel Floret viz přihláška

Akce je zahrnuta do Registru celoživotního vzdělávání lékařů a každý účastník obdrží 

při registraci potvrzení s příslušným počtem kreditů.

Úhrada registrace a ubytování:

Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 18. 9. 2018, Vámi požadované ubytování 

bude automaticky zrušeno.

Platbu za registrační poplatek, oběd a ubytování zasílejte převodem na účet 

společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, 

č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Na setkání se těší za přípravný výbor

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
Předseda sekce gynekologické sexuologie  
ČGPS ČLS JEP

Organizační zajištění

G-AGENCY s.r.o. 

Horní náměstí 285/8, 772 00 Olomouc

T:+420 720 998 678, +420 724 277 964

F: +420 585 234 499

E: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu

Registrace ON-LINE na www.splcr.cz nebo www.ssg.cz

VI. konference Sekce
gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP 
Interdisciplinární spolupráce v sexuální medicíně

Kongresové centrum Floret, Průhonice | 20. 10. 2018



Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP  
a Sdružením soukromých gynekologů ČR

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA 
30. 11.–2. 12. 2018

11.KONFERENCE

ANONCE 1/2

XXXVIII. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

30. 11. 2018 PÁTEK 9.00–16.00
RARITNÍ GYNEKOLOGICKÉ NÁDORY – ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY A LÉČBY

1. Gynekologické zhoubné nádory u žen plánujících těhotenství
•  Karcinom endometria – fertilitu zachovávající postupy
•  Karcinomy děložního hrdla – fertilitu zachovávající postupy
•  Epiteliální zhoubné nádory ovaria – fertilitu zachovávající postupy
•  Neepiteliální zhoubné nádory ovaria – fertilitu zachovávající postupy
2. M. Bowen, M. Paget vulvy
3. Adenokarcinomy děložního hrdla
4. Neuroendokrinní karcinomy děložního hrdla
5. Sarkomy dělohy
6. Gestační trofoblastická nemoc

1. 12. 2018 SOBOTA  9.00–16.00 
2. 12. 2017 NEDĚLE 9.00–12.00
Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
Prevence a screening v onkogynekologii
Onemocnění asociovaná s HPV
Kolposkopie

Novinky a aktualizaci odborného programu 
sledujte průběžně na webových stránkách  
www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.
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XXXVIII. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ DEN
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

30. 11. 2018 PÁTEK 9.00–16.00
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1. Gynekologické zhoubné nádory u žen plánujících těhotenství
•  Karcinom endometria – fertilitu zachovávající postupy
•  Karcinomy děložního hrdla – fertilitu zachovávající postupy
•  Epiteliální zhoubné nádory ovaria – fertilitu zachovávající postupy
•  Neepiteliální zhoubné nádory ovaria – fertilitu zachovávající postupy
2. M. Bowen, M. Paget vulvy
3. Adenokarcinomy děložního hrdla
4. Neuroendokrinní karcinomy děložního hrdla
5. Sarkomy dělohy
6. Gestační trofoblastická nemoc

1. 12. 2018 SOBOTA  9.00–16.00 
2. 12. 2017 NEDĚLE 9.00–12.00
Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba
Prevence a screening v onkogynekologii
Onemocnění asociovaná s HPV
Kolposkopie

Novinky a aktualizaci odborného programu 
sledujte průběžně na webových stránkách  
www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

Společenský večer
•   Uskuteční se v sobotu dne 1. 12. 2018 od 20.00–1.00 v prostorách hotelu OREA Pyramida. 

Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn.

Ubytování
•  Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně 

či telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně. Nebude-li částka 
za ubytování uhrazena do 29. 10. 2018, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

ON-LINE REGISTRACE
WWW.KOLPOSKOPIE.CZ, WWW.SSG.CZ
Organizační zajištění konference: 
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678
F: +420 585 234 444
E: info@g-agency.eu
www.g-agency.eu

 

Přihláška aktivní účasti
• Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku v neděli, lze přihlásit 
nejpozději do 31. 10. 2018. A to pouze elektronicky přes interaktivní formulář,  
který naleznete na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.
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Jméno, příjmení Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Orlí 10, 
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ssg.cz

MUDr. Olga Hlaváčková
Zeyerova 2442, 
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

MUDr. Yveta Jandová
Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr. Jan Líman
Husova 1648, 
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr. Tomáš Malík
Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr. Jan Nový
Raisova 21, 
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
Horní nám. 285/8,
772 00 Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum.cz

MUDr. Alexandra Stará 
Slavíkova 15, 
120 00 Praha 2

222 716 273 alexstara@volny.cz

MUDr. Oldřich Šottner
Varhánkova 227, 
588 13 Polná

773 920 637 sottner@volny.cz

MUDr. Jiří Štěpán,CSc.
Labská kotlina 1220, 
500 02 Hr. Králové

495 757 188 jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař,CSc.
Ohmova 271, 
109 00 Praha 10

271 961 183 zdenek.tesar@centrum.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák
Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa
ČSA 6a, 
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Lubomír Vokatý
Spojařů 1252, 
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox.cz

SEZNAM ČLENŮ 
VÝBORU SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda

 MUDr. Jan Nový
 místopředseda

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
jednatel


