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ZÁPIS  

Č. j. 2014/04/03 

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

ze dne 3. dubna 2014 v 10:00 – 15:00; Guarant International, Na Pankráci 17, Praha 4 

 

 
Přítomni (bez titulů):  Betka, Chrobok, Komínek, Kracík, Kunt, Lejska, Moravec, Plhoň, Rosická, 

Slípka, Šlapák, Vydrová,  
 
Omluveni:   Kostřica 
 
Hosté:    Talach, Hejduková, Kamarádová 
 
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 4. 12. 2013 
 Zápis byl schválen elektronicky v prosinci 2013. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kondolence doc. MUDr. Zdeňku Kabelkovi 
 
Kontrola úkolů z výboru společnosti ze dne 4. 12. 2013 
Darovací smlouva SAOF a ČS ORLCHHK 

  
 
 
Vydrová 
Kamarádová 

2.  Příprava celostátního ORL sjezdu v Ostravě 2014  
www.orl2014.cz  
Abstrakta na kongres 2014 v Ostravě budou součástí ORL časopisu. 
Informování o počtu zaregistrovaných účastníků. 
Registrační poplatky odpovídají poplatkům v roce 2013. 
Informování o instruktážních kurzech, konverzacích u kulatých stolů, 
diskusních panelech (pro x proti), zvaných přednáškách, volných 
sděleních. 
Informování o odborném a společenském programu. 
Účast personálu pro asociační management ORL společnosti a 
personálu pro propagaci Evropského kongresu 2015 byla 
odsouhlasena.  
Prosba Betky o kontrolu účastníků, zda jsou členy ORL – pro 
výhodu registračního poplatku. 

  
 
 
 
 
Betka, 
Komínek 

3.  Foniatrický kongres 2014 
www.fonkongres2014.cz 
Téma: Novinky ve foniatrii 
Informování o programu – kulaté stoly, instruktážní kurzy, e-postery. 
Společenský program na Občanské plovárně. 
Registrační poplatky odpovídají poplatkům v roce 2013. 
Bude vydán sborník abstrakt a cena pro vítěze posterové sekce. 
Článek do ORL news. 
Propagace ORL kongresu 2015 bude v rámci opening ceremony – 
odsouhlaseno. 

  
 
 
 
 
 
 
Vydrová 

http://www.orl2014.cz/
http://www.fonkongres2014.cz/
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4.  Příprava ORL kongresu v Praze 2015  
Informování o registračních poplatcích. Zvýhodnění mladých lékařů 
(do 35 let) o 50%. Informace, co bude registrační poplatek vše 
obsahovat. 
Organizace sekce v českém jazyce nebude.  
Abstrakta budou pouze v anglickém jazyce, deadline do 31. 1. 2015. 

 
 
 
 

Betka 
 
 
 

5.  ORL kongresy 2016 a dále 
2016 – Karlovy Vary (Vichnar), Slípka nabízí Plzeň 

 V Ostravě budou předloženy finální finanční nabídky a 
finální rozhodnutí, kde se kongres bude konat 

 Zajistit účast Vichnara na výboru v Ostravě 
2017 – Slovensko 
2018 – ČR??? 
2019 – Slovensko  
 
Šlapák informoval, že v červenci 2014 bude známa informace, zda 
se Evropský dětský ORL kongres bude v roce 2018 konat v Praze 
(možné propojení s ORL kongresem 2018) 

  
 
 
 
Slípka 

6.  Česká ORL akademie 
www.orlakademie.cz  
3. – 4. 10. 2014 
Schváleno ORL klinikami LF ČR – je tedy možné organizovat pod 
hlavičkou LF ČR, organizačně zajišťuje sekce mladých ORL lékařů.  
Program – možno přizvat další speakry. 

 Chrobok, 
Hejduková 

7.  Název oboru ORLCHHK 
Úspěšná změna názvu oboru ORLCHHK. 

  
Betka 

8.  Akreditační komise – poskytování zdravotních služeb 
Změna členů akreditační komise  obměna členů po dvou 
funkčních obdobích – nutno řešit. 
 
Problém s akreditací pracovišť - v řešení - byla přislíbena schůzka 
se sekretariátem náměstka ministra zdravotnictví ČR s Betkou, 
zatím termín nebyl stanoven a čekáme, kdy nám z ministerstva 
navrhnou termín. Bez znalostí názoru vedení MZ ČR na problém je 
pro akreditační komisi obtížné stanovit další činnost. 
Problémy jsou natolik závažné, že je nutné znát přesné řešení ze 
strany ministra zdravotnictví a sjednotit veškeré náležitosti. 
 
Pravidla pro přípravu atestační práce v oboru ORL – veškeré 
informace na webových stránkách www.otolaryngologie.cz  

 Betka 

9.  Sluchadla – Novela zákona 
Návrh k doplnění zákona ze stran ORL společnosti 
 
Hlava II Výdej § 48 
přidat položku (f)  konkrétně „otorinolaryngolog s odbornou 
způsobilostí nebo foniatr s odbornou způsobilostí“ 
 
S návrhem souhlasí 8 členů výboru, 1 se zdržel hlasování.  
 
bude písemné vyjádření Talacha, kde informuje Kostřicu o 
odsouhlaseném návrhu na změnu zákona výborem. Navrhovaná 
změna bude k projednání na ministerstvu.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Talach,  
Chrobok 

10.  Implantovatelné sluchadlové pomůcky pro ZP 
Informování o komunikaci s pojišťovnami u sluchadlových pomůcek 
a předložení návrhu na: 

  
 
 

http://www.orlakademie.cz/
http://www.otolaryngologie.cz/
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Indikace pro BAHA 2014 
Indikace pro kochleární implantaci 2014 
Indikace pro středoušní implantáty 
S návrhem souhlasí 9 členů výboru, 0 se zdrželo hlasování. 
Návrh zašle ORL společnost zdravotním pojišťovnám. 

 
 
 
 
Chrobok 

11.  Registrační listy středoušní implantáty 
Předloženy registrační listy pro implantaci středoušního a 
kochleárního implantátu. 
 
S návrhem souhlasí 9 členů výboru, 0 se zdrželo hlasování. 
 
Návrh zašle ORL společnost na Ministerstvo zdravotnictví Pracovní 
skupině k Seznamu zdravotních výkonů - č. 11. 

  
 
 
 
 
 
Chrobok 

12.  Indikace pro protonovou léčbu 
Výbor ORL společnosti byl obeznámen s dopisem prof. Petery 
(předsedy výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky). 
Odpověď prof. Peterovi – výbor vzal informaci na vědomí 

 Chrobok, 
Betka 

13.  Kultivace sazebníku výkonů 
Nový kód 72024 se neobjevil v novele sazebníku (Vyhl. MZd č. 
421/2013 – z 15. 12. 2013), v nejbližší novele by se kód 72024 měl 
již objevit (novela bude vydána 1. 7. 2014).  

 Plhoň 

14.  Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP 
Jednáním pověřen Lejska (výbor souhlasí) a Vydrová dodá jméno 
dalšího reprezentanta ze SAOFu. 

 
 

Lejska 
Vydrová 

15.  Léková komise 
Oslovení Groha, aby jednal s lékovou komisí – cílem je informace, 
jaké léky jsou k dispozici apod.  
 
Výbor hlasoval o pověření Daniela Groha s komunikací s lékovou 
komisí ČLS JEP – prof. Švihovec. S pověřením souhlasí 9 členů 
výboru, 0 se zdržel hlasování. 

 
 
 
 

Komínek 
Chrobok 

16.  Bodové hodnocení bolesti 
Problematiku bodového hodnocení bolesti má stále na starosti 
Kracík a bude ji sledovat. 

 Kracík 

17.  Grant Česko-švýcarského partnerství 
Informace o projektu bude zaslána členům výboru, zájemci o 
zapojení se do projektu budou kontaktovat Guarant. 

 Lejska 

18.  Žádost Uherskohradišťské nemocnice 
Prosba o dopracování dopisu adresované Uherskohradišťské 
nemocnici s připomínkou možnosti, že mohou přijít o akreditaci. 
Dopis doplní Šlapák a zašle Chrobokovi a Betkovi ke konečné 
kontrole.  

 Šlapák 

19.  Poučení pro praxi 
Rozpracovaná Retrokochleární nedoslýchavost (Lejska) 
Hypertrofie dolní skořepy 
a event. další 
 

 Chrobok 

20.  www stránky  
Na kongresu v Ostravě 2014 – ocenění za práci na webu (Černý a 
Formánek), každému 5.000Kč. Pro Černého a Formánka připravit 
DPP a poděkování. 
Moravec zařídí přesun 15.000Kč na účet ORL, o. s.  

  
 
 
Kamarádová 
Moravec 
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Informace o nové záložce „Přidat akci“  informace bude 
v newslettru, jakmile bude tato činnost zařízena.  
Betka požádán o zajištění správce webu z Prahy. 
 
Přidat záložku newsletter a vkládat s dvouměsíčním zpožděním – 
zařídit s Černým.  

 
Chrobok 
Hejduková 
Betka 
 
Hejduková 

21.  ORL o. s. – změna občanského zákoníku 
Hlídání termínů. Administrativu připraví Guarant. 

  
Kamarádová 

22.  Účetnictví 
Informování o stavu účtu ČSORLCHHK ČLS JEP 
 
IALP 
Bez přínosu lékařům ORL – doporučeno dělit poplatek mezi 
ČSORLCHHK a AKL 

  
Kunt 
 
 

23. Členové ČSORLCHHK ČLS JEP – dlužníci, poplatky 
Betka žádá o vytvoření dopisu na ČLS JEP, k zaslání přesných 
pohybů na účtu ORL společnosti.  
Není kontrola o navrácení doporučených dopisů s urgencí o 
uhrazení členských poplatků. 
Výbor jednohlasně hlasoval o následující výši členských příspěvků: 
- do věku 65 let = 320Kč 
- nad 65let = 0Kč 
- mateřská dovolená = 0Kč 
 
Výše poplatků za časopis (400Kč) a ČLS JEP (280Kč) je neměnná. 
Snížení poplatku pro ČLS JEP (280Kč) lze snížit na základě 
individuální žádosti pomocí online formuláře na www.cls.cz. Přesná 
pravidla zajistí Komínek a Chrobok. 

 Komínek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komínek, 
Chrobok 

24. Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie  
Recenzovaný časopis. 
Odsouhlasené návrhy na členy redakční rady – doc. Doležal, prof. 
Koval´ a do ediční rady – doc. Kabátová, MUDr. Sičák a MUDr. 
Štefanička. 

 Astl 
 

25. Různé 
Změna ve výboru 
Náhrada za Kabelku  Slípka (z revizní komise). 
Revizní komise: Rosická, Kracík, Lenert (přizván na další jednání 
výboru). 
Vedoucím revizní komise: Rosická 
Změnu výbor jednohlasně odsouhlasil. 
 
Připravit samostatný dopis pro oznámení této skutečnosti ČLS JEP. 
 
Certifikovaný kurz Technická audiologie 
Výbor souhlasí s pořádáním kurzu prof. Syky.  
 
ORL bus – Karl Storz (Německo) 
Pro lékaře s ORL odborností/pro primáře ORL. Chrobok spolu 
s Betkou osloví Storz. 
 
Kód 71133 žádost o nasmlouvání pro PLDD od revizního lékaře 
OZP  
 
Laserový výkon 
Rosická informovala o způsobu výpočtu laserového výkonu. Není 

  
 
 
 
 
 
 
 
Komínek 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
Komínek 

http://www.cls.cz/
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vhodné nyní žádat změnu výkonu. 

26. Noví členové 
MUDr. ARNOŠTOVÁ Lucie, Praha 
MUDr. ČERNÝ Martin, Praha 
MUDr. FORMÁNEK Martin, Ostrava-Poruba 
MUDr. HEŘMAN Jan, Olomouc 
MUDr. HLOŽKOVÁ Tereza, Brno 
MUDr. JANČATOVÁ Debora, Ostrava-Poruba 
MUDr. JEMELKOVÁ Martina, nyní MD (původně Zlín),  
MUDr. KOSTYŠYNOVÁ Eva, Náchod 
MUDr. KŘEMENÁKOVÁ Pavla, Liberec  
MUDr. MACH Prokop, Brno 
MUDr. MASNÁ Markéta, Praha 
MUDr. NOVÁKOVÁ Věra, Znojmo 
MUDr. OBRTEL Jan, Praha 
MUDr. PODZIMEK Jiří, Hradec Králové 
MUDr. RUIBAROVÁ Jana, Znojmo 
MUDr. ŘEPOVÁ Barbora, Praha 
MUDr. SOLECKÁ Šárka, Frýdek-Místek 
 

  

27. Příští schůze 
4. 6. Ostrava v 9:30 -13.00 (bude upřesněno), budou pozváni také 
vedoucí sekcí 
18. 9. Praha 
20. 11. Ústí nad Labem 9:30 

  

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


