
 
 

Zápis z valné hromady České leukemické skupiny pro život (CELL) 
konané dne 17. 12. 2014, hotel Marriott, Praha 

 

I 

Účast (abecedně, bez titulů): Čermák (ÚHKT Praha), Doubek (FN Brno), Folber (FN Brno), 
Horáček (FN Hradec Králové), Jindra (FN Plzeň), Karas (FN Plzeň), Kořístek (FN Ostrava), 
Kozák (FN KV Praha), Lánská (FN Hradec Králové), Machová-Poláková (ÚHKT Praha), 
Mayer (FN Brno), Petečuková (FN KV Praha), Polák (ÚHKT Praha), Rohoň (FN Olomouc), 
Sedláček (FN Motol), Szotkowski (FN Olomouc), Šálek (ÚHKT Praha), Šimečková (ÚHKT 
Praha), Tóthová (FN Ostrava), Žáčková (FN Brno), Žák (FN Hradec Králové). 
 

II 
Valnou hromadu zahájil doc. Žák a přednesl úvodní slovo. 
 

III 
Prof. Mayer, předseda CELL, ve své zprávě o činnosti CELL shrnul aktivity CELL od 
poslední valné hromady a nové cíle CELL. Věnoval se krátce všem hlavním problematikám, 
na které se CELL koncentruje. Zmínil, že léčebná doporučení CELL se objevila na webu 
České hematologické společnosti. Dále uvedl, že v roce 2014 dostala Hlávkovu cenu a Cenu 
České hematologické společnosti kniha Molekulární hematologie, na které se členové CELL 
podíleli. Prof. Mayer zmínil i výzkumné projekty CELL, granty, které byly podány do 
Agentury zdravotnického výzkumu Ministerstva zdravotnictví České republiky, a 
profesionálně vedené databáze CELL. Prof. Mayer představil výhled aktivit CELL pro rok 
2015. Na závěr prof. Mayer přítomné seznámil s hospodařením CELL od poslední valné 
hromady. 
 

IV 
Doc. Čermák, předseda České hematologické společnosti, pozdravil jednání valné hromady a 
popřál CELL, aby pracovala do budoucna stejně úspěšně jako dosud. 

 
V 

Následoval přehled odborných aktivit CELL (mítinků, projektů, publikací) realizovaných od 
poslední valné hromady. 
Doc. Žák seznámil přítomné s projekty, které CELL realizuje na poli AML (spolupracující 
centra, studie, databáze DATOOL AML, NAPOLEON, protokol DaunoDouble). 
MUDr. Žáčková představila projekty u CML (studie EURO-SKI, studie TIGER, projekt 
ENIGMA 2, publikace s dedikací CELL).  
Dr. Machová-Poláková představila projekt EUREKA, laboratorní projekt pro chronickou 
myeloidní leukemii pod záštitou Evropské leukemické sítě, a projekt sledování dynamiky 
mutovaných klonů u pacientů s vysoce rezistentními chronickými myeloidními leukemiemi. 
Doc. Žák představil projekty CELL v oblasti myeloproliferací, především databázi MIND. 



MUDr. et Mgr. Šálek shrnul aktivity na poli ALL (léčba podle protokolů CELL, databáze 
DATOOL ALL, spolupráce CELL a evropské společnosti EWALL, meeting EWALL 
v České republice, běžící projekty). 
Prof. Doubek seznámil přítomné s aktuálně řešenou problematikou u CLL (publikace, 
probíhající projekty, studie O-DEX-1, registr CLLEAR). 
Prof. Doubek přiblížil problematiku systémové mastocytózy (ECNM registr, webový portál 
pro pacienty se vzácnými hematologickými malignitami).  
Doc. Žák přiblížil řešenou problematiku infekčních komplikací u hematologických 
nemocných (spolupracující centra, databáze FIND, analýza klostridiových infekcí, 
suplementum Postgraduální medicíny, CELL wokshopy k problematice oportunních infekcí). 
 

VI 
Po přehledu odborných aktivit CELL proběhla tajná volba předsedy, místopředsedy a členů 
výboru CELL. Předsedou CELL byl na další dvouleté volební období zvolen prof. MUDr. Jiří 
Mayer, CSc. (13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů neplatných). Místopředsedou CELL byl na 
další volební období zvolen prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 
hlas neplatných). Členy výboru CELL na další volební období byli zvoleni: prim. MUDr. 
Martin Brejcha, Ph.D. (12 hlasů pro), prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (13 hlasů pro), 
MUDr. et Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. (13 hlasů pro), doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA 
(11 hlasů pro) a doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (13 hlasů pro). 
Po hlasování proběhla diskuze, zda by neměl být výbor CELL rozšířen o další členy, protože 
dochází k nárůstu členské základny i rozšiřování počtu spolupracujících center. Výbor tuto 
eventualitu prodiskutuje na svém pravidelném jednání. 
 

VII 
Dále proběhla volba nových členů CELL.  
Novými členy CELL byli zvoleni (abecedně): MUDr. Štěpán Hrabovský (FN Brno), MUDr. 
Eva Konířová (VFN Praha), MUDr. Andrea Pappová (FN Brno), MUDr. Veronika 
Petečuková (FN KV Praha), MUDr. Peter Rohoň, Ph.D. (FN Olomouc) a MUDr. Lukáš 
Stejskal (FN Ostrava).  
Všichni noví členové byli přítomnými členy CELL zvoleni jednomyslně, nikdo se hlasování 
nezdržel a nikdo nebyl proti. O každém z kandidátů se hlasovalo jednotlivě.  
CELL má tedy k 17. 12. 2014 90 členů včetně nově zvolených. 
 

VIII 
Valnou hromadu ukončil znovuzvolený předseda CELL prof. Mayer, který poděkoval nejen 
zúčastněným, ale i všem, kteří se podílejí na aktivitách CELL, neboť díky nim je CELL 
životaschopnou organizací zastoupenou v řadě evropských hematologických struktur. 
 
V Praze dne 17. 12. 2014 
 

Zapsal: Doubek 


