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ZÁPIS  

Č.j. 2013/04/04 

 
Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 

ze dne 4. dubna 2013; 10.00 – 13:00; Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 

 

 
Přítomni (bez titulů):  Betka, Chrobok, Kabelka, Komínek, Kostřica, Kracík, Kunt, Lejska, Plhoň, 

Rosická, Šlapák, Vydrová, Kamarádová 
 
Omluveni:   Moravec, Slípka 
 
Hosté:    --- 
 
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 7.2.2013 
 Zápis byl schválen elektronicky v únoru 2013. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne 7.2.2013   

 Navýšení členského příspěvku 
Sekretariát ČLS JEP posílá složenky s chybou, prověřit se 
sekretariátem ČLS JEP (důchodci?) 
Poplatek členství ČLS JEP 280 Kč, ČSORLCHHK 325 Kč, časopis 
395 Kč, celkem 1000 Kč 

  
Kunt 

2.  Ročenka 2012 
Informace o činnosti společnosti za uplynulý rok, distribuce na ORL 
kongresu v HK, dále bude posláno elektronicky a umístěno na webu 
ve formě ORL news ORL kongresu v HK. 

  
Komínek 
Kamarádová 

3.  75. Sjezd ORL společnosti – Hradec Králové 
Odborný program je kompletní, umístěn na www stránkách. 
Autoři dostávají instrukce o přijetí prezentací, elektronický poster 
autoři posílají před kongresem na fi Guarant.  
 
Kutvirtova cena – návrhy doc. Komínkovi, nutno podpořit k podání 
dalších návrhů, vyhlášení v rámci sjezdu. Mladí ORL chtějí finančně 
ohodnotit práci mladého ORL lékaře na 2. a 3. místě.    
 
23.5. Schůze výboru – pracovní večeře zahraniční hosté, členové 
výboru a vybraní hosté. 
 
Setkání s vedoucími jednotlivých sekcí, včetně foniatrické, proběhne 
v průběhu schůze výboru 23.5. v 9 hodin. 
 
Projednání spolupráce se Slovenskou ORL společností při přípravě 
časopisu, zapojení do Redakční rady. 
Výbor doporučuje propojení české a slovenské redakční rady a 

 
 

 
Chrobok 
 
 
 
Komínek 
Černý 
 
 
 
 
 
 
 
Astl 
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společný výtisk jednoho společného česko-slovenského časopisu. 
 
Distribuce ORL news: 

- členům společnosti 
- lůžková ORL oddělení 
- partneři, sponzoři, firmy 

 
 
 

4.  Zpráva o Paneuropean Voice Conference (PEVOC) v Praze 
www.pevoc.cz ve dnech 21.-24.8. 2013, místo konání: Rudolfinum 

a budova Pražské konzervatoře. 10. výroční ročník konference, 
která se koná v evropských městech každé dva roky. Konferenci 
pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha ve spolupráci s 
Universitou Palackého a Akademií múzických umění v Praze. 
Konference je mezioborová. Medicínské části se bude účastnit svým 
vlastním symposiem IAP (International Asscociation of 
Phonosurgeons) a UEP (Union os European Phoniatricians)  
Zvýhodněné poplatky pro účastníky z ČR. Čeští účastníci se mohou 
přihlašovat cestou www.csov.cz (česká vokologická společnost) 
Nemedicínské přednášky a hlavní společné lekce včetně workshopů 
budou překládány do češtiny (pro hlasové pedagogy, učitele zpěvu, 
logopedy). Do programu bude zahrnuta vzpomínka na prof. Vrtičku.  
Sborník přednášek – úvod bude věnován osobnostem v oboru, dále 
zde bude uvedena reklama 3. kongresu CE-ORLHNS 2015 v Praze. 
Všechny podrobné informace na www.pevoc.cz , dotazy 
info@pevoc.cz  

  
Vydrová 
 

5.  Zpráva o přípravě 3. kongresu CE-ORLHNS 2015 v Praze 
Připravena první informace k distribuci, upomínkové předměty atd. 
Propagace bude zahájena na kongresu v Nice, stánek k propagaci, 
Složení organizačního výboru = výbor ORL společnosti, prezident 
kongresu Betka, viceprezident Klozar, vědecký sekretář Plzák. 
LOC = pracovníci kliniky, spolupracovníci Betky. 
SOC = prezident předchozího kongresu a další zástupci 
významných mezinárodních společností z oboru.  
Výbor ČSORLCHHK se složením souhlasí. 
Na ORL kongresu v Nice bude Betka na General Assembly  
zastupovat ČSORLCHHK, místo Kostřici, který se omlouvá, bude 
Chrobok. 

 Betka 

6.  Sdílení bronchoskopických kódů 
Proběhlo setkání s předsedou České pneumologické a ftizeologické 
společnosti prof. Kolkem. Výbor vzal na vědomí informaci – sdílení u 
4 výkonů pro urgentní bronchoskopii, individuální potřeby o další 
výkony si může požádat pneumologickou společnost individuálně. 
Další jednání obou společností v tuto chvíli nebudou probíhat.   
Další požadavky na sdílení kódů (stomatochirurgie, onkologie apod.) 
připraví Betka na další výbor k projednání. 

 
ihned 

 
Komínek 
 
 
 
 
Betka 

7.  Foniatrické kódy 
Foniatři mohou vykazovat ORL kódy (sdílení kodu 71…. Je 
ČSORLCHHK povoleno, je třeba nasmlouvat foniatrickým 
pracovištěm se ZP).  
Nový kód vyšetření foniatrem číslo 72024, 10 minutový výkon, bude 
přiřazen ke kódům klinických vyšetření ORL.  
Předchozí foniatrické kódy (72021-3) je dle pokynů MZ ČR třeba 
zrušit. Výbor doporučuje počkat s rušením do vyjasnění metodiky 
vykazování u foniatrů, kde musel být určitý poměr mezi foniatrickými 
a ORL kódy. Aby mohl být sazebník 2014 upraven ve prospěch 
foniatrie, musí být v jednom „balíčku“ schváleno nejen použití 
nového výkonu 72024, ale také zrušení stávajících výkonů 72021-3, 

 Vydrová 
Dršata 

http://www.pevoc.cz/
http://www.csov.cz/
http://www.pevoc.cz/
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neboť tyto mají až dosud stejnou náplň činností. Se zrušením 
souhlasit, až bude jisté, že nový výkon bude v aktualizaci sazebníku 
2014 zaveden (nejlépe dohodnout s MZd). 

8.  Kultivace sazebníku výkonů 
Byl schválen registrační list na robotickou chirurgii, požadavek MZ 
ČR na doplnění o metodické opatření.  
Ceny endoskopů – podle kalkulačního vzorce vychází nereálný 
počet použití.  
Jednání změny indexace u 19 ambulantních výkonů z indexu L2 na 
index L3, což bude znamenat navýšení hodnoty práce lékaře 
započtené do výkonu o 100%. Při L2 je minuta lékaře hodnocena 
3,89 Kč při indexu L3 dostane lékař za minutu práce 7,89Kč. Dojde k 
výraznějšímu navýšení hodnoty výkonů. 
Připomínky VZP – výbor navrhuje odpověď, že uvedené připomínky 
a návrh na změny neakceptuje. 
Sdílení kódu 65617 excize rtu – maxilofaciální chirurgií zamítnuto. 
Minutová režie – návrh výboru Chirurgické společnosti ke 
změně filozofie tvorby výpočtu minutové režie – je v ní řešen pouze 
hlavní chirurg a již ne pomocný personál. Je poukázáno na 
nereálnost těchto hodnot. Výbor ORL podporuje dopis dr. Votočkovi. 
Převodník = sledování změn kódů před a po úpravě, příprava 
„skládačky“ a dodržování pořadí jednotlivých výkonů, zatím řešeno 
za lůžkové kódy, ambulantní není třeba řešit. 

  
Chrobok 
Sláma 
Rosická 
 
Rosická 
 
 
 
 
Chrobok 
Kraus 
 
Chrobok 
 
 
 
Chrobok 
Kraus 

9.  Preventivní prohlídky v riziku hluku 
Hlavní hygienik napsal odpověď na dotazy výboru ORL společnosti, 
že současná situace a poskytování vyšetření je v souladu 
s legislativou. 

 Lejska 

10.  Doporučené postupy – Příručka pro praxi 
V přípravě několik postupů, spolupráce s jednotlivými členy výboru. 
Příručka bude představena na sjezdu ČSORLCHHK v HK v květnu 
2013. 
Postupy budou následně umístěny na webu ORL společnosti a 
případně nabídnuty k použití jiným odborným společnostem. 

  
Chrobok 
 
 
Kamarádová 

11.  Vzdělávání 
Školení na neakreditovaných pracovištích: 
Informace podána prostřednictvím ORL News, do celoživotního 
vzdělávání se započítává školení pouze v akreditovaných 
pracovištích. 
 
Nácvik zachraňujících výkonů: 
Umožňuje se nácvik některých výkonů – podrobněji ORL News. 

  
 
Betka 

12.  WWW stránky ČSORLCHHK 
V přípravě a bude v dohledné době k dispozici. 

 
 

Černý 
Chrobok 
Komínek 

13.  Účetnictví ČSORLCHHK ČLS JEP  
Účet u ČLS JEP je ve ztrátě – 88.000 Kč 
 
Foniatrický kongres – čeká na fakturu z ČLS JEP na úhradu kreditů 
 
Kunt připraví přehled předpokládaných plateb do zahraničních 
společností na rok 2013 – Guarant připraví další darovací smlouvu 
s ČLS JEP na úhradu těchto plateb zahraničním společnostem za 
ORL. Dořešit schodek z roku 2012 

  
Kunt 
 
Kunt 
 
Kunt, 
Kamarádová 

14.  ORL o.s.   
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Prodiskutována finanční situace společnosti a stav účtu. Kamarádová 

15.  Činnost GUARANT 
Guarant připravil návrh na získání nových členů a aktualizaci 
členské databáze. Návrhy byly akceptovány, realizace ORL kongres 
v HK. 

  
Kamarádová 

16.  Různé: 
1.) Přijetí nových členů: MUDr. Brejšlová (Děčín), MUDr. 

Pešlová (Brno), MUDr. Bartošová (Brno), MUDr. Ondrová 
((Nové Město na Moravě), MUDr. Zahálka (Klášterec n. 
Ohří), MUDr. Maksymir (Most), MUDr. Miškufová (Most), 
MUDr. Strnad (Ústí n. Labem), MUDr. Floriánová (Brno), 
MUDr. Haj Abdová (Tábor), MUDr. Brož (Olomouc) 

2.) Program statistické zjišťování MZ ČR – bez připomínek 
3.) Novela zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. – 

možno připomínkovat, úpravy – pozměňovací návrh 
zprostředkuje prof. Kostřica  

4.) Svitavy kurz chirurgie středního ucha prim. Sychra 27.-28.3. 
2014 – termín není v kolizi s jinými akcemi  

5.) Michálek – akreditované pracoviště, L1-L3 

  
Komínek 
 
 
 
 
 
Komínek 
Kostřica 
 
 
Komínek 
 

19. Příští schůze: 23.5. (čtvrtek) v 09.00 v HK v místě konání sjezdu trvale Kamarádová 

 
prof. MUDr. Viktor Chrobok,CSc.                         doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 
                předseda                                                                            vědecký  sekretář 


