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ZÁPIS  

Č. j. 2016/11/30 

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

ze dne 30. listopadu 2016 15:00 – 19:00, Nemocnice Kroměříž 
 

 
Přítomni (bez titulů):  Astl, Betka, Gál, Chrobok, Kastner, Komínek, Lejska, Plzák, Rosická, Skřivan, 

Vydrová, Lenert 
 
Omluveni:   Šlapák, Zábrodský 
 
Hosté:  Kamarádová, Císařová, Srbová, Zejnilović 
   
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 30. 11. 2016 
 Zápis byl schválen elektronicky  
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Kontrola úkolů z výboru společnosti 15. 9. 2016 

 Bez připomínek 

 Chrobok 

2.  GUARANT International 

 Představení nové asociační manažerky Barbory Císařové, 

 Představení nové projektové manažerky pro Otologický den 
2017 a ORL kongres 2018 Jasny Zejnilović  

  

3.  ORL kongres 2016, Karlovy Vary 

 Poděkování organizátorům kongresu. 

 Celkem 570 účastníků. 
 
Kontrola vyúčtování ORL kongresu – schváleno 

 100.00 Kč na účet ORL 

 40.000 Kč na účet ORL KV (na nákup optiky) 
 
Následující ročníky ORL kongresů: 

 2016 Foniatrický kongres – Slovensko 1.-3.12. 

 2017 Slovensko – Martin 6. -8. 9. 2017 

 2018 Kroměříž (Pár) 

 2019 Slovensko 

 2020 Benešov (Kraus)? 

 2021 Brno (Gál)? 

  
Chrobok, 
Srbová 
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4.  Setkání s partnery ORL v roce 2017 

 Výbor odsouhlasil termín setkání s partnery v roce 2017 

 Setkání se uskuteční během akce ORL Vincentka Fórum 
2017, dne 9. 11. 2017 

 Chrobok, 
Betka,  

5.  Kutvirtova cena 2016 – podmínky soutěže 

 Úprava pravidel dle návrhu hodnotící komise Betka, Šlapák, 
Stárek 

 Publikace, které je možné přihlásit 
o původní práce publikované v domácích i 

zahraničních časopisech v r. 2016 
o monografie publikované v r. 2016  

 Podmínky pro přihlášení do soutěže 
o první autor práce nebo korespondující autor musí 

být členem ČSORLCHHK ČLS JEP 
o navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické 

verzi (PDF) na e-mailovou adresu vědeckého 
sekretáře společnosti (pavel.kominek@fno.cz) s 
průvodními informacemi, do jaké kategorie je práce 
přihlášena, u časopisů i s uvedením IF 

 Termín podání přihlášek (uzávěrka) 
o 30. duben 2017 (práce doručené po tomto termínu 

nebudou do soutěže zařazeny) 

 Vyhlášení cen 
o ORL Vincentka Fórum Praha, listopad 2017       

 Výše uvedené informace budou rozeslány v prosincovém 
ORL zpravodaji 

 
 
 
 
 
 
 

Komínek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  ORL akademie 12. - 15. 10. 2016, Rožnov p. R. 

 Kladné hodnocení letošního ročníku 

 129 účastníků, 4 témata (více účastníků než v roce 2015) 

 Témata jsou garantovaná na 5 let 

 převod 50.000 Kč na účet ORL,  

 
 

Komínek,  
 
 
 
 

7.  ORL akademie 6. – 7. 10. 2017, Praha 

 Místo konání: Motol, případně Purkyňův ústav 

 Výše poplatků jako v roce 2016 

 Sponzoring akce bude řešen přes Asociační dům (předání 
kontaktů z BOS do GUARANTu) 

 Abstrakta budou prezentována v časopise 

 6 nejlepších témat bude vyzváno na orální prezentaci.  

 V rámci schválené podpory mladých ORL lékařů mají aktivní 
účastníci do 35 let z ORL akademie 2016 nárok na 
registrační poplatek na ORL akademii 2017 zdarma 
(pořadateli bude refundovat ušlou částku ČSORLCHHK 
ČLS JEP).  

 Akce pro společnost musí generovat 50 000 Kč – výbor 
nedoporučuje omezovat tuto částku  

 Akademie v roce 2018 plánovaná v Brně na první 
pátek/sobotu v říjnu. Organizátor by měl navštívit akci 
konanou v Praze 

 Betka 
Plzák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gál 

8.  IFHNOS World Tour 2016 

 Kladné hodnocení letošního ročníku 

 Globální akce postgraduálního vzdělávání v onkologii hlavy 
a krku 

 212 účastníků z 41 zemí 

      Plzák 
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9.  Otologický den 2016 

 Během zasedání výboru prezentován aktuální stav příprav 

 Do 30. 11. je nahlášených 170 osob (145 účastníků a 25 
zástupců firem).  

 Výstava podpořena celkem 14 firmami 

 Konečná zpráva z otologického dni k probrání na 
následujícím zasedání výboru ORL 

 Kongres generuje pro společnost 10.000Kč 

 Ročník 2017 plánován do Pardubic (Vodička) pro společnost 
20 000 Kč 

 Pár,  
Skřivan, 
Srbová 

 
 
 
 
 
 

10.  Kongres ORL na Slovensku 2017, 6. - 8. 9. 2017 

 Strukturální uspořádání jako v případě kongresu ORL 2016 
 Česká ORL společnost bude garantovat určené sekce 

 Chrobok, 
Betka 

11.  Kongres ORL v Kroměříži 2018, - 13.- 15 .6. 2018 

 Místo konání: Dům kultury 

 Uvítací recepce v prostorách výstavy Domu kultury 

 Večeře v Arcibiskupském paláci/výstavišti 

 Organizační výbor zastupuje prim. Pár 

 Pár 

12.  15. Česko-Slovenský foniatrický kongres 2017  

 8. 6. 2017 - 10. 6. 2017 v Ostravici, témata odsouhlasena 
 5. 12. budou spuštěny webové stránky 

 Registrační poplatky schváleny výše poplatků 

  

13.  Příručka pro praxi  

 připravena ve spolupráci se čtyřmi odbornými společnostmi 
Akutní středoušní zánět 

 při příští příručce výbor navrhuje možnost výrobní náklady 
pokrýt z finančního přebytku společnosti.   

 Chrobok 
 
 
 
Kamarádová 

14.  Foniatrická sekce 

 Prezentovány dlouhodobé a střednědobé úkoly 

 Rozdělena zodpovědnost za jednotlivé úkoly 

 Spolupráce s firmou Widex Line s.r.o.: výuka audiologie   

 výzva k aktivní prezentaci audiologické problematiky na 
odborných akcích členy Foniatrické sekce 

 Technická audiologie – přihlášky od 29. 11. 2016,  
o certifikovaný kurz pro medicinské inženýry a 

techniky,  
o cena kurzu stanovena na 21 750 Kč 
o podmínky:  

 semestr 120 hodin 
 Praha – Brno 

 Výše uvedené informace budou zveřejněny v prosincovém 
zpravodaji 

Screening sluchu, Tamtam 

 jednání proběhlo 18. 10. 2016 s vybranými zástupci výboru 
společnosti a spol. Tamtam 

 MUDr. Skřivan bude dál udržovat komunikaci 

 Logo společnosti nebude poskytnuto k současnému projektu 
firmy Tamtam 

 Lejska 
 
 
 
 
 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
Lejska 
Chrobok 

15.  Akreditační komise 

 snaha o spojení zasedání dětské a dospělé ORL akreditační 
komise, jak bylo v minulosti zavedeno 

 Plzák 

17. UEMS (Evropská unie lékařských specializací)   
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 Má cca 50 sekcí 

 Meeting poprvé hostila Praha 

 Účast ze 43 zemí, bez účasti (podpory) firem 

 Další meeting plánován do Varšavy 

18. MZ ČR 

 Od ledna 3 nové registrační listy 

 Možnost vkládat změny  

 Aktuálně k řešení tyto kódy 
o Navigace 
o NBI 
o Monitorace 
o FEES 

 Pokud bude vše schváleno, budou kódy uvedeny 
v sazebníku v lednu 2018 a poté reálně propláceny od roku 
2020, další postup v závislosti na jednání vlády 

 Chrobok 
 
Vydrová 

19. ČLS JEP, účetnictví 

 Předloženo vyúčtování účtu u ČLS JEP 

 Prezentován finanční plán na rok 2017 - schválen 
 
Členská základna 

 Na základě jednání stanoven termín pro uhrazení poplatků 
(5.12.2016). Po tomto termínu budou členové 
s neuhrazenými poplatky vyloučeni.  

 Aktuálně 961 členů, genderové a věkové složení členské 
základny 

o Muži: 414 
o Ženy: 547 
o Věk: do 30let – 97 členů 
o Věk: do 40let – 190 členů 
o Věk: do 50let – 239 členů 
o Věk do 60let – 181 členů 
o Věk do: nad 60 let – 254 členů (alarmující) 

 Čestné členství za rok 2017, návrhy: 
o Prof. Andreas Dietz, Lipsko 
o Dr. Jürgen Abrams, Hamm 
o Na příštím výboru připravit k projednání další návrhy 

na čestná členství 

 Rosická, 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. ORL časopis 

 Prezentována aktuální činnost a finanční stav časopisu 

 Výbor odsouhlasil zvýšení odměny prof. Astlovi  

 Asociační dům pověřen zajištěním nejvhodnější formy 
vyplacení odměny  

 Prof. Astl byl pověřen jednáním se sponzory 

 Astl, 
Kamarádová, 
Císařová 

21. Guarant 
Sponzoring společnosti 

 Prezentována sponzorská nabídka na rok 2017  

 Distribuce partnerské nabídky v průběhu prosince 2016 na 
cca 150 firem. Asociační dům bude pravidelně informovat 
výbor společnosti o stavu sponzoringu 

Žádosti o cestovní granty 

 Vyplacení grantu z roku 2016 probíhá v souladu 
s podmínkami 

 Na rok 2017 přijato 14 žádostí 

 Výbor stanovil kritéria pro žadatele: 
o věk do 35 let v době podání žádosti lékaři, kteří jsou 

  
 
 
 
 
 
 
 
Chrobok, 
Kamarádová, 
Císařová 
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po kmeni (musí být doloženo) 
o doložené doporučení primáře/přednosty 
o motivační dopis 
o Losování proběhne během ORL Vincentka Fóra 

2017 
o Hlasování – oddělené losování klinických a 

neklinických pracovišť, poměr 2:1 

 Úkoly do příštího zasedání výboru: stanovit formulář pro 
přijímání zpráv na ORL www stránky.    

 Na příští schůzi bude určeno, kolik grantů bude vypsáno 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Komínek 

22. Různé 

 Výběrové řízení Motol – účast Chrobok, nastupuje prof. 
Plzák 

 Výběrové řízení privátní klinika Ústí nad Labem – účast Astl, 
výsledek jednání není doposud znám 

 Výběrové řízení Thomayerova nemocnice – proběhlo bez 
účasti pověřeného člena výboru společnosti 

 Tracheostomické kanyly – jednání prof. Chrobok, na 
nadcházejícím jednání výboru představit skupinu pro 
jednání s pojišťovnami, na příští výbor připravit podklady 
pověřen Zábrodský 

 Statut chirurgie baze lební skupiny – odsouhlasení jednání 
s prof. Samešem 

 Podpora prof. Zvěřiny na ocenění Medaile ČLS JEP ORL 
společností 

 Infalin duo – jednání Ewopharma s prof. Chrobokem 

 Odsouhlaseno prodloužení spolupráce v rámci Asociačního 
domu. Dle návrhu bude smlouva prodloužena na funkční 
období výboru (Asociační dům připraví návrh smlouvy) 

 Do příští schůze Asociační dům navrhne vhodné využití 
finančního přebytku 

 Česko-německé dny 2017 Ústí, 2018 Řezno, 2019 
Pardubice 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betka 

23. Noví členové společnosti 

 MUDr. Jankulová Katarína, Benešov 

 MUDr. Krejsa Vojtěch, Ostrava-Poruba 

 MUDr. Krchová Zuzana, Praha 

 MUDr. Krzyžanková Renata, Třinec 

 MUDr. Masárová Michaela, Ostrava-Poruba 

 MUDr. Mynář Jan, Havířov 

 MUDr. Řeháková Barbora, Kolín 

 MUDr. Sokolová Hana, Brno 

 MUDr. Vargová Andrea, Luhačovice 

 MUDr. Van Wesemaelová Barbora, Jablonec nad Nisou 

 MUDr. Vondráková Tereza, České Budějovice 

 MUDr. Zeinerová Lucie, Hradec Králové 

 Komínek 

24. Příští schůze výboru 

 16. února 2017, Praha, 10:00 

 27. dubna 2017, Praha, 10:00 

 8. června 2017, Foniatrický kongres Ostravice  

 19. října 2017, Praha 10:00 

 30. listopadu 2017, Pardubice, Hradec Králové? 15:00 

 Chrobok 

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


