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ZÁPIS  

Č. j. 2017/06/08 

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

ze dne 8. června 2017 13:00-17:00, Ostravice 
 

 
Přítomni (bez titulů):  Chrobok, Komínek, Lejska, Šlapák, Vydrová, Gál, Plzák, Lenert, Zábrodský 
 
Omluveni:   Astl, Betka, Kastner, Rosická 
 
Hosté:  Císařová 
   
Schválení programu. 
 Program byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK konané dne 27. 4. 2017 
 Zápis byl schválen hlasy všech přítomných. 
 
 

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1.  Komentáře k zápisu z jednání společnosti 27. 4. 2017 

 Nedoslýchavost – WHO schválila program nedoslýchavost 

 Sdílení kódů maxilofaciální chirurgie – prof. Betka pověřen 
dalším jednáním, na 14. 9. 2017 připravit text oficiálního 
dopisu  

 Přednáška pro ČLS, schváleno téma: Kochleární implantace 
v ČR Skřivan a kol. 

 
 
9/2017 

Chrobok 
 
Betka 
 
 
 
Skřivan 

2.  Kontrola úkolů z výboru společnosti 27. 4. 2017  Chrobok 

3.  Otologický den 2016  

 Detailní písemné hlášení o financování předat prof. 
Chrobokovi  

9/2017  GUARANT  
 

4.  Revizní zpráva za rok 2016  

 Revizní zpráva za rok 2016 byla předložena výboru 

 Zpráva byla vzata výborem na vědomí  

 Chrobok, 
Kastner 
 

5.  ORL kongres 2017, Slovensko  

 Informace výboru o přípravách sjezdu, není dostatečná 
informovanost o programu (přijetí kurzů…) 

 Během slovenského kongresu by měl být oznámen termín a 
místo konání Slovenskočeského kongresu na Slovensku 
v roce 2019  

 Propagace kongresu 2017 v červnovém čísle ORL 
zpravodaje (podklady musí zaslat slovenská strana) 
 

 

 Chrobok 
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Následující ročníky ORL kongresů: 

 2018 Kroměříž (Pár) 

 2019 Slovensko 

 2020 Benešov (Kraus)? 

 2021 Brno (Gál)? 

6.  Foniatrický kongres 2017, 8. 6. 2017 - 10. 6. 2017, Ostravice 

 157 registrovaných účastníků  
 Struktura kongresu:  

o 4 kulaté stoly 
o 16 instruktážních kurzů 
o volná sdělení vyňata z programu 

 Foniatrický kongres generuje 50.000Kč pro společnost. 
Pořádající společnost (BOS org.) a GUARANT společně 
vyřeší převod finančních prostředků  

 
 
 
 
 
 
 

Komínek, 
Lejska 
 
 
 
 
 
Komínek 
Guarant 
 
 

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

 Změna místa konání: Purkyňův ústav na Albertově, bude 
zmíněno v ORL zpravodaji a na webových stránkách akce 

 V roce 2018 Akademie plánovaná v Brně na první 
pátek/sobotu v říjnu. Propagace ročníku 2018 na akci 
v Praze. Zadat termín akce do kalendáře na webu 
společnosti 

 
 

Plzák, Gál 
 

8.  Kurvirtova cena  

 Přihlášeno celkem 8 prací 
o Do 35 let – 3 přihlášené práce 
o Nad 35 let – 4 přihlášené práce 
o Monografie – 1 přihlášená práce  
o Nutno provést revizi hodnocení – nebyla zařazena 

práce Z. Čady  
o Všichni přihlášení jsou zároveň laureáti ceny – bude 

předán diplom, výherci obdrží speciální diplom  
o Do 14. 9. 2017 připravit diplomy 
o Každý výherce obdrží 5.000 Kč (finanční vyrovnání 

formou darovací smlouvy z fondu ORL u ČLS) 
o Vyhlášení cen na ORL Vincentka Fórum Praha, 

listopad 2017       

 Betka, 
Šlapák, 
Komínek, 
GUARANT 
 
 
 

9.  Sekce ORL 
 
Sekce mladých ORL  

 vybraní zástupci sekce spravují webové stránky ORL 
(Formánek, Síba, Šatanková, Veselý) 

 MUDr. Černý provádí supervizi 

 Prof. Komínek za správnost vkládaných údajů 
 
Foniatrická sekce  

 Setkání (Chrobok, Komínek, Lejska) se zástupci ZP 

 Jednání s firmou EUNI - na webových stránkách 
https://www.euni.cz/article/default/4054?bid=0 složka 
audiologie – obsahuje vzdělávací kurzy (absolvování kurzu 
ohodnoceno kredity)  

 Žádost spol. EUNI o využití loga ORL společnosti – firma 
bude vyzvána k oficiálnímu sdělení důvodu umístění 

 Informaci o EUNI do zpravodaje ORL  

 Informace o statistikách návštěvnosti – do 6 měsíců předat 
výboru společnosti 

 Plzák, Betka, 
Lejska 

https://www.euni.cz/article/default/4054?bid=0
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 Změna názvu na Sekce pro foniatrii a audiologii – schváleno 
výborem společnosti 

 Jednání o registračním listu: Individuální nastavení 
digitálního sluchadla a (jeho) výdej - schváleno výborem 
ORL 

o Před jednáním s PS MZ ČR zaslat pojišťovně 
podklady předem k prostudování 

 UEP 2018 – účast foniatrů na kongresu  
  

10.  Jednání s ZP 
 Kochleární implantáty 

 Binaurální korekce 

 Tracheostomické kanyly – podklady připraví Zábrodský 

 Další jednání – 29. 6. 11:00 (do 20. 6. 2017 finální verze 
sdělení) 

 
 

 Chrobok, 
Komínek, 
Lejska, 
Zábrodský 

11.  Cestovní ORL grant 

 Pro rok 2018 nutno připravit  
o Výzvu k předkládání žádosti na webové stránky 

ORL 
o Výzvu do ORL zpravodaje 
o Výzvu do ORL časopisu (znění výzvy odevzdat do 

konce června 2017) 

 Přihlášky žadatelů přijímány 10. 9. 2017 

 Předběžně alokována částka: 60.000 Kč / podle počtu 
přihlášek 

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

 

 Chrobok, 
GUARANT, 
Komínek, 
Plzák 
Zábrodský 

12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čestná členství  

 Předání čestného členství během akcí:   
 

Seemanův den 23. 9. 2017 
- Dlouhá  
- Schváleno výborem 

 
Vincetka Fórum, 11/2017 

- Stárek, Slípka, Klozar, Vydrová 
- Schváleno výborem 

 
Kroměříž 6/2018 

- Šlapák, Komínek, Lejska 
- Schváleno výborem 

 
Německo-české ORL dny (zahraniční) 

- Prof. Andreas Dietz – Lipsko 
- Dr. Jürgen Abrams – Hamm 
- Prof. Andreas Müller – Gera 
- Schváleno výborem 

 

 Podklady pro udělení čestného členství zahraničním 
kolegům předat prof. Komínkovi do týdne 

 
 

 Chrobok, 
Komínek, 
GUARANT 
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13.  Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny ČR 24. 4. 2017 

 Informace o přípravě metodického pokynu na vyšetřování 
sluchu dětí v 5 letech  

 Odkaz na jednání v PS 

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

 Chrobok 

14.  Registrační listy narrow band imaging NBI, videokymografie 
VKG 

 listy byly schváleny výborem 

 Vydrová 
 
 

15.  Jednání MZ ČR  
o seznámení s projednávanými směrnicemi a zákony 
o Jednání nadále pokračují 

 Chrobok 

16. ČLS JEP, účetnictví 

 98 členů neuhradilo členský poplatek – ČLS rozeslala dopis 
s výzvou k úhradě 

 Nespokojenost s činností sekretariátu CLS JEP 
o nedůsledná komunikace s členy společnosti 
o absence zasílání finančních přehledů předsedovi 

společnosti  

 Rosická, 
Chrobok, 
Komínek 
 
 
 

17. ORL časopis 

 Odměna za inzerci – návrh prof. Astla na změnu 
kontraktace získávání inzerce pro časopis – odsouhlaseno 
výborem 

 Prof. Astl pověřen do 14. 9. 2017 předložením podkladů 

 Diplom za cenu ORL časopisu (předání na akci „Vincentka 
fórum“ 2017 

o Kontaktovat výherce 
o Připravit grafické podklady 

 Astl, 
Zábrodský, 
GUARANT 
 
 

18. GUARANT 

 GUARNAT pověřen zasláním návrhu smlouvy do 10. 9. 
2017 

 Prohlídka 02 Arény – možnost pořádání mezinárodních akcí 
Do 14. 9. 2017 předložit výsledky z provozu projektů, které 
byly prezentovány výboru v rámci prezentace „Investice do 
vzdělání“  

 Chrobok, 
Kamarádová, 
Císařová 

19. Různé 

 Akreditační komise – Plzák 

 Kurz technické audiologie – Lejska – není jasné, zda bude 
kurs pokračovat v dalších letech, Lejska pozve prof. Syku na 
příští výbor   

 IFOS – poplatky uhrazeny 

 Výběrová řízení Jihlava, Olomouc, Chomutov 
 
Následující jednání výboru  

 14. 9. 2017 – Praha, 10:00 

 17. 10. 2017 – Praha, 10:00 
o Bude určen pravděpodobně jen jeden termín 

 6. 12. 2017 – Pardubice společně s vedoucími sekcí  
 

  
 
 
 
 
 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=92
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20. Nové členství:  
 
Mgr. Blanař Vít, Ph.D., Univerzita Pardubice 
MUDr. Kociánová Lucie, Opava 
MUDr. Kostlivý Tomáš, Plzeň 
MUDr. Kubec Vojtěch, Plzeň 
MUDr. Sýkorová Štěpánka, Plzeň 

 Komínek 

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


