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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom touto cestou uvedli na pravou míru některé informace týkající se jednání o novém 

HD videokódu a reagovali tak na nepravdivé údaje v newsletteru výboru České gastroenterolo-

gické společnosti (ČGS).

Na jaře roku 2019 se České gastroenterologické společnosti nepodařilo prosadit návrh na zvýšení 

úhrady endoskopických výkonů. V tomto jednání Gastroenterologická asociace (GEA) odbornou 

společnost podporovala, jak vyplývá ze závěrečného hlasování (zástupce ambulantních specia-

listů, který zastupoval GEA, hlasoval pro návrh předložený ČGS a proti hlasovali zástupci plátců 

zdravotní péče).

Návrh předložený ČGS nebyl schválen z těchto důvodů:

1.  Návrh byl pro plátce zdravotní péče příliš nákladný. Z tohoto důvodu ho odmítli akceptovat 

a hlasovali proti tomuto návrhu. ČGS bohužel nedokázala dospět k oboustranně přijatelnému 

kompromisu. 

2.  ČGS předložila svůj návrh k finálnímu hlasování na MZ ČR pozdě, a proto i z procedurálního 

pohledu bylo jakékoliv hlasování předem odsouzeno k neúspěchu. 

Z tohoto důvodu podala GEA poté SVŮJ VLASTNÍ NÁVRH na vznik HD videokodů a zahájila 

v této věci vlastní jednání pod vedením doc. Keila. Autorem myšlenky na vznik HD-videokódu byl 

MUDr. Cíza. Celkem proběhla tři jednání na MZ ČR, během kterých GEA a plátci zdravotní péče 

dospěli ke kompromisu a návrh byl následně úspěšně schválen. Zástupci ČGS byli přítomni pouze 

jako hosté na posledním jednání před závěrečným hlasováním o návrhu předloženém GEA a do 

projednávaného návrhu nemohli zasahovat.

Závěrem je nutné dodat, že GEA dokázala svůj vlastní návrh úspěšně zrealizovat a nemá zapo-

třebí přisvojovat si úspěchy jiných organizací či svalovat na ně své neúspěchy. Za GEA mluví její 

činy. Jednání vedení výboru ČGS včetně osobních útoků považujeme za velmi nedůstojné.
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