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ZÁPIS  

Č. j. 2017/04/27 

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

ze dne 27. dubna 2017 10:00–13:00, GUARANT International, Praha 
 

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

Skřivan, Šlapák, Vydrová,  
 
Omluveni:   Zábrodský 
 
Hosté:  Císařová, Kamarádová 
   
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 30. 11. 2017 

 Bez připomínek 

 Chrobok 

2.  Otologický den 2016  

 předat písemné vyúčtování prof. Chrobokovi 
 

Otologický den 2017  

 plánován na první čtvrtek v prosinci 2017, 7. 12. 2017 v 
Pardubicích  
 

 GUARANT  
 

3.  Revizní zpráva za rok 2016  

 Předložena zpráva za rok 2016 

 Součástí revizní zprávy by měla být zpráva o financování 

 Kastner 
 

4.  ORL kongres 2017  
 stanoveny kulaté stoly 

 Do 14. 4. 2017 měly být nahlášeny instruktážní kurzy  

 Firma GUARANT Intr. pověřena zajištěním propagace ORL 
kongresu v ČR 2018 

 Během kongresu by měl být stanoven termín a místo konání 
kongresu na Slovensku v roce 2019  

Následující ročníky ORL kongresů: 

 2018 Kroměříž (Pár) 

 2019 Slovensko 

 2020 Benešov (Kraus)? 

 2021 Brno (Gál)? 

 Chrobok, 
Betka 
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5.  Foniatrický kongres 2017, 8. 6. 2017 - 10. 6. 2017, Ostravice 

 110 registrovaných účastníků, 
 Struktura kongresu:  

o 4 kulaté stoly 
o 16 instruktážních kurzů 
o volná sdělení pouze formou posteru 

  Během kongresu se uskuteční výborová schůze (8. 6. 
2017, 13:00-17:00.) 

 
 
 
 
 
 
 

Komínek, 
Lejska 
 
 
 
 
 
 

6.  4. Česká ORL akademie 2017, 6. - 7. 10. 2017, Praha 

 Vytvořena struktura odborného programu, strukturu 
ponechat také během dalšího pětiletého cyklu  ORL 
Akademie 

 V roce 2018 Akademie plánovaná v Brně na první 
pátek/sobotu v říjnu. Organizátor (Veselý, Gál) by měl 
navštívit akci konanou v Praze 

 
 

Plzák 
Gál 

7.  Kutrvirtova cena  

 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       

 Betka, 
Šlapák, 
Komínek 
 
 
 

8.  Sekce ORL 

 Jednotlivé sekce zveřejněné na webových stránkách ORL.  
 
Sekce mladých ORL  

 vybraní zástupci sekce spravují webové stránky ORL 
(MUDr, Formánek, MUDr. Sýba.+ další osoba či osoby by 
měla být vyzvána ke spolupráci – návrh Šatanková/Hradec 
Králové/, Veselý /Brno/) 

 MUDr. Černý provádí supervizi 

 Odsouhlasena odměna pro stávající správce (Formánek, 
Sýba), předání Vincentka forum 

 
Kooperativní skupina pro nádory hlavy  

 Informace o vzniku skupiny formou oficiálního dopisu 
 
Sekce pro ekonomiku a jednání s pojišťovnami  

 Odstranit z webových stránek ORL 
 
Chirurgické sekce České společnosti pro poruchy spánku 

 Proběhlé volby, složení výboru následující – předsedkyně 
Ondrová, členové: Plzák, Lánský, Klozar  

 Betka, Plzák,  

9.  Foniatrická sekce  

 foniatrické semináře jsou organizovány 4x ročně 

 změny ve složení výboru – rezignoval T. Talach, nahrazen 
J. Dršata 

 Aktuálně probíhá kurz technická audiologie (není v gesci 
FS). Po ukončení výbor prosím zprávu o průběhu 

 Lejska 
 
 
 
 
 

10.  Žádost kardiologické a maxilofaciální společnosti o sdílení 
kódů 

 Kardiologická společnost - již sdíleno,  

 Maxiofaciální společnost – dohoda o vzájemném sdílení 
kódů, jednáním pověřen prof. Betka.  

 Plzák, Astl 
Betka 
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11.  Cestovní ORL grant 
 V červnu rozeslat pokyny související s vyhlášením dalšího 

ročníku 

 Alokovaná částka na rok 2018 bude závislá na ekonomické 
situaci společnosti 

 Během akce „Vincentka fórum“ budou losováni příjemci 
grantu na rok 2018 (Chrobok, GUARANT International) 

 Součástí dokumentace  
o Potvrzení o přijetí zprávy ze zahraniční stáže do 

redakce časopisu, potvrzení o vystavení na webové 
stránky  

 Chrobok,  
Komínek 
GUARANT 
 
 
 
 
 
Astl 
 

12.  Screening sluchu 

 Jednání se společností TamTam 

 V souvislosti s problematikou se uskutečnilo vystoupení 
části výboru na jednání v rámci semináře Jak slyší děti v 
České republice?, pořádaného Výborem pro zdravotnictví 
PS ČR 
(http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=92 )  

 Chrobok 
Komínek 
Vydrová 
Lejska 

13.  Akreditační komise 

 od ledna 2017 znovu ustanoveno společné zasedání AK 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a AK dětské 
otorinolaryngologie (předsedou AK dětské ORL zvolen prim. M. 
Jurovčík) 

 Nejdůležitější změny v rámci novelizace specializačního 
vzdělávání: 

 Délka všech základních kmenů /včetně ORL/ se prodlužuje na 
30 měsíců (dosud 24). Zůstává všeobecná povinná praxe ARO, 
chirurgie, vnitřní lékařství vždy 2 měsíce. 

 Kmen musí být ukončen zkouškou /test, ústní zkouška - forma 
dle rozhodnutí jednotlivých AK/. 

 Po skončení kmene má lékař jasně definované pravomoci /např. 
může vykonávat pohotovostní službu samostatně/. 

 Celková minimální délka specializačního vzdělávání v ORL se 
zkracuje z 5 na 4,5 roku. 

 Školitel musí mít minimálně 3 roky praxe v oboru od získání 
specializované způsobilosti /dosud bylo 5 let/. 

 

 Mezi vyžádanými návrhy pro nové prováděcí předpisy AK ORL 
doporučila 

 např.: 
Zkouška na závěr základního kmene ve formě testu /jako 
dosud/. 
Kompetence lékaře po ukončení základního kmene - 
ponechat jako dosud - viz současný Vzdělávací program. 
Obsah vzdělávání v základním kmeni - ponechat jako 
dosud, jen bude-li možné, zkrátit všeobecnou povinnou 
praxi ARO, chirurgie, vnitřní lékařství z délky po dvou 
měsících na jeden měsíc. Rozšířit doplňkovou praxi na 
povinnou o praxi po dvou týdnech: např. traumatologie, 
maxilofaciální chirurgie, klinická onkologie, neurologie, 
plastická chirurgie, dětské lékařství 

 Plzák 
 
 
 
 

14.  ORL Vincentka fórum 2017, 9. 11. 2017, Praha, Radiopalác,  

 Výroční 125. let od založení první české ORL kliniky 

 hlavní téma: 30 let kochleární implantace 

 Součástí programu  
o Vyhlášení Kurvirtovy ceny, předání čestného 

 Betka, Plzák 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=92
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členství + členská schůze (informace budou 
uveřejněny v nadcházejícím ORL zpravodaji) 

o Setkání se sponzory  

15.  Implantovatelné sluchové pomůcky  

 Předán návrh na MZ ČR: řečový procesor kochleárního 
implantátu se základním příslušenstvím, 1 ks v max. 
v úhradě 220 000 kč, 1 ks za 7 let předepsání FON, OTO 
S3, 100% úhrada.   

  
Chrobok 
Komínek, 
Skřivan 

16. Jednání MZ ČR  

 novelizace vyhlášky Ministerstva vnitra ČR o zdravotní 
způsobilosti příslušníků bezpečnostních sborů 

 novela  Z 372 ve věci elektronického zdravotnictví 

 vyhláška 493/2002 o zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu 
průkazu 

 vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení ustanovení zákona č. 
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 

 Atestační komise 

 vyhláška o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů 
 

Řešení PS MZ ČR Astl, Chovanec, Čada, Černý 

 Navigace, monitorace, FEES, NBI 

 VEMP, VOG, FESS likvorea, RFITT, drenáž do středouší –
MZ ČR veřejný zájem 

 Chrobok 

17. ČLS JEP, účetnictví 

 Hospodaření 2016: MUDr. Rosická informovala o stavu 
financí u ČLS 
Výsledky hospodaření (souhrnně)  

 Stav fondu k 31. 12. 2016 – 1 357 371, 40 

 Celkové finanční prostředky – 1 815 297,40 

 Chybí zohlednění stavu financí vůči vyplaceným ORL granty 
a za časopis.  

 
Členské poplatky  

 Vyloučeni členi, kteří neuhradili členské poplatky v roce 
2016 

 informace o neuhrazených platbách za členství v roce 2017 
(platba do března), urgence neplatičů cestou ČLS JEP 

 
Členství v mezinárodních organizacích 

 EFAS – členství hrazeno 

 EMS – členství hrazeno 

 IFOS – je třeba neprodleně uhradit členství, bez úhrady není 
možná účast během hlasování na nadcházejícím kongrese 
(poplatek 1 EUR za člena/924). Úhrada by měla proběhnout 
do konce května.  

 Rosická, 
Chrobok, 
Komínek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plzák 
 
 
 

18. ORL časopis 

 Prof. Astl výbor seznámil s výsledky hlasování o nejlepší 
publikaci roku 2016 

 Astl 
 
 

19. GUARANT 

 GUARANT představil návrh smlouvy na zajištění služeb 
asociačního managementu, výbor dále pověřil GUARANT 
k vypracování nové smlouvy, ve které by byly zohledněny 
obecnější podmínky spolupráce 

 Během zasedání prezentovány projekty určené na podporu 

 Chrobok, 
Kamarádová, 
Císařová 
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a rozvoj vzdělání členské základny ORL 

20 Noví členové společnosti 
MUDr. Bahrová Zuzana, Benešov 
MUDr. Horynová Klaudia, Praha  
MUDr. Zuska Kryštof, Praha 
MUDr. Kubec Vojtěch, Plzeň 
MUDr. Liška Petr, Hradec Králové 
MUDr. Novák Štěpán, Praha 
MUDr. Tůmová Leona, Jihlava 

 Komínek  

21. Různé 

 Kongres ČLS JEP - téma za ORL společnost - Kochleární 
implantáty.  

 IFOS – následující kongres IFOS v Paříži 

 SUKL – Otobacid 

 VoZP – etmoidektomie – Vrabec 

 Výběrové řízení Chomutov – Kastner 

 Výběrové řízení Jihlava – pověřen Lejska 

 Reprezentační fond – finance určené na repre náklady 
společnosti 

 Česko – německé dny – efektivnější propagace akce 

 Inzerce v časopise – bude diskutováno per rollam 
schváleno, prof. Astl rozešle detailní informace mezi členy 
výboru. 

 Výbor nesouhlasí s návrhem Vědecké rady ČLK na vyřazení 
Dětské otorinolaryngologie ze seznamu nástavbových oborů 

Šlapák, Skřivan připraví dopis 
 
Následující jednání výboru  

 8.6. 2017 – Ostravice, 13:00-17:00 

 14.9. 2017 – Praha, 10:00 

 17.10. 2017 – Praha, 10:00 

 6.12.2017 – Pardubice/HK s vedoucími sekcí (bude 
upřesněno místo) 

  
Plzák, 
Skřivan 
 
 
 
 
 
 
 

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


