
Zápis ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku konané dne 31. 5. 2011 v Praze 

 
 

Přítomni: Betka, Chrobok, Kabelka, Vokurka, Rosická, Vydrová, Plhoň, Lejska, Sláma, 
Dlouhá, Kostřica, Šlapák, Kamarádová  
 
Omluveni: Komínek, Žallmann 
 
I.  Kontrola zápisu z výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 
krku (dále jen výbor a ORL společnost) ze dne 4. 4. 2011 
 
1. Informace o průběhu žádosti o kód pro screening sluchových vad všech novorozenců v ČR. 
Doc. Kabelka informoval výbor, že zatím stále čekáme na zařazení., pokud bude tento kód 
zařazen, nepůjde platba z rozpočtu ORL společnosti, ale bude jej hradit zdravotní pojišťovna. 
(zodpovídá Kabelka, termín: do příští schůze výboru). 
 
2. Aktualizace databáze členů ORL společnosti. MUDr. Rosická informovala výbor, že se 
zatím příliš nedaří databázi doplňovat. Mnozí ORL lékaři nemají zájem se stát aktivními, ale 
ani pasivními členy. Prof. Betka navrhuje a výbor souhlasí, aby úkolem pro nově zvolený 
výbor ORL společnosti bylo zásadním způsobem zvýhodnit řádné členy ORL společnosti při 
účasti na vědeckých akcích pořádaných naší odbornou společností (nižší registrační poplatky 
pro řádné členy, apod.). (Zodpovídá: Rosická, nový výbor ORL společnosti, termín: 
průběžně). 
 
6. Návrh textu vyhlášky, která upravuje podmínky získání řidičského průkazu pro osoby 
s poruchami sluchu. Prof. Betka seznámil výbor s návrhem kritérií, který vypracovala doc. 
Dlouhá. Výbor projednal připomínky členů výboru a schválil návrh textu vyhlášky v tomto 
znění:  
Ušní nemoci, vady nebo stavy sluchu, které vylučují řízení motorových vozidel, jsou choroby 
spojené s poruchami sluchu, rovnováhy, prostorové orientace a schopnosti udržení pozornosti. 
Pokud praktický lékař zjistí nebo má podezření na tyto ušní nemoci, vady nebo poruchy 
sluchu či poruchy rovnováhy, je doporučeno odborné vyšetření specialistou. V případě 
zjištění vady sluchu při celkové ztrátě vyšší než 30% (dle Fowlera) specialistou je schopnost 
k řízení motorových vozidel posouzena následujícím způsobem: 
 

1) Neprofesionální řidiči se ztrátou sluchu vyšší než 30% (dle Fowlera) jsou způsobilí 
řízení motorových vozidel, pokud to jejich celkový zdravotní stav umožňuje. Celkový 
zdravotní stav posuzuje praktický lékař. 

2) Profesionální řidiči v hromadné přepravě se ztrátou sluchu vyšší než 30% (dle 
Fowlera) musí rozumět hovorové řeči na 5-6 m (s kompenzační pomůckou nebo bez 
ní). Jsou způsobilí řízení motorových vozidel, pokud to jejich celkový zdravotní stav 
umožňuje. Celkový zdravotní stav posuzuje praktický lékař. 

3) Profesionální řidiči ostatních motorových vozidel se ztrátou sluchu vyšší než 30% (dle 
Fowlera) jsou způsobilí řízení motorových vozidel dle posouzení celkového 
zdravotního stavu (jako u řidičů neprofesionálů). Celkový zdravotní stav posuzuje 
praktický lékař. 

Doc. Dlouhá zajistí, aby se text dostal do připomínkového řízení k vyhláškám na MZ ČR.  
 

 (Zodpovídá: Dlouhá, termín: obratem). 



 
7. Informace o postupu při sdílení kódů s pneumologickou společností.  Doc. Kabelka  
připraví pro pracovní skupinu ve složení prof. Kostřica,  prof. Chrobok dopis se seznamem 
návrhu požadavků na sdílené kódy pro pneumologickou společnost. Poté pracovní skupina 
pošle prof. Betkovi dopis k podpisu, který zajistí odeslání adresátovi. (Zodpovídá: Kabelka, 
Betka, termín: obratem).  
 
B. Vzdělávací program oboru otorinolaryngologie a chirurie hlavy a krku.  Prof. Betka 
referoval o jednání na MZ ČR, kde byl předán návrh se zapracovanými připomínkami výboru 
ORL společnosti. Zatím nemáme z MZ ČR žádné další reakce. (Zodpovídá : Betka, termín: 
průběžně).  
 
C. Kódy pro intraoperační neuromonitoring v oboru ORL. Vše běží tak jak má.   
MUDr. Chovanec připravil samostatný registrační list pro ORL. (Zodpovídá: Chovanec, 
termín průběžně).  
 
D. Různé  
1. Žádost o sdílení kódů na vyšetření 24hodinové Phmetrie a jícnové impedance. Žádost ORL 
společnosti byla vyřízena kladně. MUDr. Vydrová se zúčastnila jednání pracovní skupiny na 
MZ ČR dne 21.4.2011, ze které vyplynulo, že v novém seznamu výkonů - sazebníku bude 
výkon označen písmenem „S“ a bude ho možné provádět pouze na superspecializovaných 
pracovištích. Schůze, na které se bude nový sazebník defitivně schvalovat se koná 23.6.11., 
MUDr. Vydrová na příští schůzi výboru předloží konečné rozhodnutí. (Zodpovídá: Vydrová, 
Plhoň, termín: do příštího výboru). 
 
3. Sdílení kódů s oborem plastická chirurgie. Seznam všech kodů plastické chirurgie je 
přílohou tohoto zápisu. Kódy, které sdílí ORL obor, jsou označeny 701 a 704 ve druhém 
sloupci. MUDr. Rosická dále informovala výbor o žádosti na  předsedu Společnosti plastické 
chirurgie  prof. MUDr. Tvrdka o sdílení dalších kódů pro ORL obor. Jde o kódy: 
61111 primární ošetření traumatické tetováže á 20 min. 
61133 radikální excize maligního melanomu 
61169 transpozice muskulárního laloku 
61311 velofaryngofixace  
Profesor MUDr. Miroslav Tvrdek jako předseda Společnosti plastické chirurgie, dal ke sdílení 
souhlas a toto sdílení bude projednáno a oficiálně schváleno na MZ na jednání pracovní 
skupiny k Sazebníku výkonů dne 23.6.2011. Po projednání na MZ ČR MUDr. Rosická bude 
na příštím výboru informovat o výsledku. (Zodpovídá: Rosická, termín: do příštího výboru).  
 
4. Úhrady za epitézy používané v našem oboru. Od minulé schůze výboru zatím žádné nové 
informace z MZ ČR, úkol trvá. (Zodpovídá: Chrobok, termín: do příštího výboru). 
 
6. Společná komise s pediatrickou společností – guidelines pro středoušní zánět . (Zodpovídá: 
Šlapák, termín : trvá). 
 
7. Cena ORL společnosti za nejlepší publikace. Doc. Vokurka informoval výbor, že výzva 
k posílání návrhů na vyhlášení cen za nejlepší publikace  byla vyvěšena na webové stránky 
ORL společnosti a vyjde také v ORL časopise. Cena je vypsaná za rok 2009 a 2010. Výbor 
předběžně schvaluje udělení cen, pokud by se vyskytly nějaké připomínky, budou předmětem 
jednání na příštím výboru. (Zodpovídá: Vokurka, termín: úkol trvá). 
 



Výbor schvaluje zápis ze schůze výboru ze dne 4. 4. 2011 s připomínkami a doplňky.  
 
 
II. Ob čanské sdružení (dále OS) – informace ze schůzky přípravného výboru 16.5.2011 
Prof. Betka informoval výbor, že dne 16.5.2011 se sešel přípravný výbor OS ve složení : 
Betka, Vokurka, Lejska, Kamarádová (omluveni: Kostřica, Chrobok). Přípravný výbor bod po 
bodu velmi pečlivě prošel návrh stanov OS a předal stanovy s připomínkami přípravného 
výboru paní Kamarádové, která je postoupila právníkům k odborné úpravě.  Po této odborné 
úpravě prof. Betka zaslal stanovy e-mailem všem členům výboru. Prof. Betka zdůraznil, že je 
prioritou,  aby ve vedení OS byli členové výboru  ORL společnosti. S koncem funkčního 
období ve výboru ORL společnosti skončí také  vedení OS a nové vedení OS bude opět 
voleno ze členů nového výboru ORL společnosti.  
Diskuse: Plhoň, Chrobok, Betka, Vydrová, Rosická, Lejska, Kamarádová.   
 
Výbor ORL společnosti, po doplnění bodu 4.5. stanov o připomínku MUDr. Plhoně, 
schvaluje předložené stanovy OS jednomyslně.  
Paní Kamarádová nahlas přečetla připravený Zápis ze zasedání zakládajících členů sdružení a 
přípravného výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku o.s. 
Zápis, který byl pořízen ve trojím vyhotovení podepsali všichni členové přípravného výboru 
(Betka, Chrobok, Lejska, Kostřica, Vokurka). Výtisky budou uloženy takto:  
1 výtisk výbor ORL společnosti  
1 výtisk Guarant International s.r.o. 
1 výtisk Ministerstvo vnitra ČR 
 
 
 
III.  Příprava voleb do výboru ORL společnosti  
Výbor společnosti rozhodl, že volby uspořádá v letošním roce dle stanov. Volby proběhnou 
korespondenční formou. Na 51. Otologickém dni dne 1.12.2011 v Hradci Králové bude  
členská schůze ORL společnosti, na této členské schůzi budou vyhlášeny výsledky voleb. 
Volební lístky budou odeslány koncem října 2010, distribuci zajistí firma Guarant. Návrh 
volebního lístku připraví prof. Kostřica a doc. Vokurka. Volební komise byla výborem 
schválena ve složení:  
Předsedkyně: MUDr. Daniela Hoffmannová – Brno ORL klinika U sv. Anny  
Členové:  MUDr. Josef Machač – Brno Dětská ORL klinika  
                 MUDr. Radan Havlík, Ph.D. – Brno AUDIOFON   
Volební urna bude uložena u  předsedkyně volební komise. Po sečtení volebních lístků 
volební komisí budou tyto zapečetěny, aby byly k dispozici pro kontrolu v případě námitek 
proti výsledkům voleb. Námitky proti výsledkům voleb mohou být vzneseny nejpozději 2 dny 
před členskou schůzí ORL společnosti v Hradci Králové.  
Vyhlášení voleb s výzvou k volební účasti bude provedeno: 

- vyvěšením na webové stránky ORL společnosti (zodpovídá: Vokurka) 
- informací v ORL časopise  (zodpovídá: Vokurka, Astl) 
- dopisem spolu s  volebním lístkem (dopis připraví doc. Vokurka prof. Betkovi 

k podpisu, rozešle Guarant). 
Nový výbor ORL společnosti bude ustanoven na první schůzi v roce 2012, která bude 
společná s odstupujícím výborem. Tato informace bude součástí dopisu, který připraví doc. 
Vokurka. (Zodpovídá: Vokurka, Kostřica, Betka, Kamarádová, termín: do příštího výboru). 
 
IV.  kongres EUFOS 2015 v Praze – prezentace na kongresu v Barceloně 4. 4. 2011 



Prof. Betka informoval výbor o aktuálním stavu. Kongresy EUFOS budou pořádány:  
2011 v Barceloně 
2013 v Marseille 
2015 má požádáno o konání kongresu Praha 
Všechny potřebné kroky, aby Praha mohla pořádat kongres EUFOS v roce 2015,  jsme učinili. 
V Barceloně 4.7.2011 tajnou volbou (1 stát 1 hlas) se rozhodne, zda Praha bude pro rok 2015 
jako pořadatel vybrána. (Zodpovídá a prezentaci v Barceloně připraví: Betka ve spolupráci 
s firmou Guarant, termín: do příštího výboru). 
 
V. Vzdělávací program oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – zpráva 
z jednání na MZ ČR 
Prof. Betka informoval, že návrh se zapracovanými připomínkami z výboru ORL společnosti 
4.4.2011 byl předán  na MZ ČR. Z MZ ČR nemáme zatím žádné další zprávy. (Zodpovídá: 
Betka, termín: do příštího výboru). 
 
VI.  4. Slovensko-český kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 12. 
Dunajské symposium, 58. Kongres SSO – 1. informace 
Firma Guarant 1. informaci, kterou ORL klinika v Praze-Motole obdržela z Bratislavy,  
rozeslala všem členům ORL společnosti. Prof. Profant žádal, abychom informaci rozeslali 
také českým firmám. Po konzultaci doc. Vokurky s prezidentem slovensko-českého kongresu 
prim. Sičákem, bylo konstatováno, že české firmy nebudou mít zájem o kongres, který se 
koná na Slovensku a nebudeme jim tedy informaci posílat.  
12. dunajské symposium -  prof. Šlapák po domluvě s prim. Sičákem připraví pro symposium 
kulatý stůl.  
(Zodpovídá: Vokurka, Šlapák, termín: do příštího výboru). 
 
 
VII . Jednodenní chirurgie  
Prim. Sláma informoval výbor, že od 1. 7. 2011 bude v Krajské zdravotní a.s., v oz. MN Ústí 
nad Labem  zahájen režim jednodenní chirurgie, který se týká i ORL oboru. Jde o výkony 
v celkové anestezii v časovém rozvrhu 7 – 22 hodin. ORL obor má vyhrazen 1 den v týdnu. 
Prim. Sláma předložil výboru seznam výkonů ke schválení (endoskopie všech typů, direktní 
laryngoskopie, jednoduché odstranění malých kožních nádorů, pokud nebudou provedeny v 
LA. Jednoduché odstranění uzlin, za účelem získání histologického nálezu, myringoplastiky, 
aplikace VT, mukotomie, jednoduchá septoplastika či cristotomie, jednoduchý výkon 
endonasální např.antrostomie, 1 polyp, nikoliv FESS).  
Výbor ORL společnosti schválil předložený seznam výkonů s doporučením vynechat u 
výkonů slovo „jednoduchý“.(Zodpovídá: Sláma, termín: 1.7.2011). 
 
VIII.   Různé  
 

1. Informace turecké ORL společnosti o konání 10. Mezinárodního kongresu v Ankaře 
v dubnu 2012. Doc. Vokurka informaci zaslal na naše webové stránky a k uveřejnění 
do ORL časopisu. Jednotlivým členům informace nebude rozesílána. Výbor souhlasí, 
doc. Vokurka odpoví turecké ORL společnosti. (Zodpovídá: Vokurka, termín: 
obratem). 

2. Dopis prof. Blahoše k příkazu ministra zdravotnictví č. 11/2011 „Protikorupční 
strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“. 
Prof. Betka  přečetl dopis v plném znění. Výbor společnosti rozhodl, že bude 



informovat členskou základnu vyvěšením dopisu na webových stránkách ORL 
společnosti. (Zodpovídá: Betka, termín: do 3.6.2011). 

3. Nabídka šéfredaktorky časopisu Endoskopie Strouhalové posílat členům ORL 
společnosti časopis zdarma – žádost o poskytnutí databáze adres členů ORL 
společnosti. Výbor rozhodl, že, jakmile bude databáze vytvořena firmou Guarant, 
bude redakci časopisu Endoskopie poskytnuta. (zodpovídá: Betka, termín: průběžně).  

4. Informace prim. Sychry z ORL oddělení nemocnice Svitavy.  
Prof. Betka obdržel e-mailem na vědomí dopis prim. Sychry doc. Hahnovi, ve kterém 
ho upozorňuje na skutečnost, že v posledních dvou letech došlo ke kolizi termínů při 
pořádání jejich ORL akcí. Termíny akcí ORL oddělení nemocnice Svitavy byly řádně 
schváleny výborem ORL společnosti,  žádá tedy doc. Hahna o úpravu termínu jeho 
akcí. Výbor pověřuje prof. Betku, aby doc. Hahnovi napsal dopis, ve kterém ho 
upozorní, že výbor neobdržel z ORL kliniky Královské Vinohrady žádost o termíny 
pro pořádání vědeckých akcí a požádá ho, aby při plánování akcí, které si přeje 
pořádat pod hlavičkou ORL společnosti, dohodl vždy termín s vědeckým tajemníkem 
doc. Vokurkou.(Zodpovídá: Betka, termín: obratem). 

5. Česko-slovenský ORL kongres 2013. O pořádání kongresu požádali prof. Chrobok, 
který chce kongres dedikovat prof. Pellantovi k 70. narozeninám a pořádat ho v Hradci 
Králové ve spolupráci s ORL klinikou v Pardubicích a doc. Vokurka, který by chtěl 
kongres pořádat ke svým 60. narozeninám v Brně ve spolupráci s prof. Kostřicou. 
Výbor ORL společnosti rozhodl tajným hlasováním, že  česko-slovenský ORL 
kongres bude pořádán v roce 2013 v Hradci Králové. Prof. Chrobok rozhodne, zda se 
bude kongres v roce 2013 konat v jarním nebo podzimním termínu. (Zodpovídá: 
Chrobok, termín: průběžně). 

6. Další termíny akcí (informoval prof. Chrobok, prof. Betka, doc. Vokurka, MUDr. 
Vydrová, doc. Dlouhá, MUDr. Plhoň, prof. Šlapák): 

- Umělecký hlas 11. – 12.5.2012 – Bratislava (po dohodě a ve spolupráci s MUDr. 
Irinou Šebovou) 

- Seminář Lázně Sedmihorky 19. – 21.10. 2011  
- 51. otologický den k 85. narozeninám prof. Faltýnka 1. 12. 2011 Hradec Králové  

Výbor pověřil paní Kamarádovou, aby u sekretariátu Purkyňovy společnosti zjistila, 
zda jsou schopni dodat k jubileu prof. Faltýnka čestný diplom či plaketu. (Zodpovídá: 
Kamarádová, Chrobok, termín: obratem)  

-    Kongres mladých ORL lékařů 13.-15.9.2012 Svratka 
- ORL Fórum – 6. 10. 2011 v Praze  
- 24. mezinárodní kurz endonazální endoskopické chirurgie – 1. – 4. 11. 2011 v Praze  
- Foniatrické dny v Plzni 13. – 14.10. 2011 
- Foniatrické dny  - 90 let foniatrie – začátek října 2012 v Praze 
- Seemanův den 17. 2. nebo 24.2. 2012  v Praze 
- Kongres SAOF 4.-5.11.2011 (jedná se o volební kongres) v Humpolci 
- 74.kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 13.-

16.6.2012 Mikulov  
 

Doc. Lejska připomíná žádost SAOF, aby se kongresy a ostatní vědecké akce ORL 
společnosti konaly mimo pracovní dny.  
 

7. Prof. Chrobok tlumočil upozornění MUDr. Voldřicha, že letos uplyne 90 let od 
založení ORL společnosti. Výbor společnosti osloví MUDr. Voldřicha a požádá ho o 
napsání článku k 90. výročí založení ORL společnosti do ORL časopisu. (Zodpovídá: 
Betka, termín: obratem). 



8. MUDr. Rosická informovala o uhrazení členských poplatků za členství v IFOS. Dále 
informovala o opomenutí v platbě za členství v International Association of 
Logopedics and Phoniatrics (IALP) za rok 2010 (80 EURO) a zvýšení poplatku za rok 
2011 na 200 EURO. Výbor souhlasí s úhradou a pověřuje MUDr. Rosickou, aby 
všechny členské poplatky byly zaplaceny. (Zodpovídá: Rosická, termín: dle 
splatnosti). 

9. Webové stránky ORL společnosti. Paní Kamarádová informovala výbor o návrhu 
přípravného výboru OS, aby stránky i nadále  spravoval MUDr. Erbák, který je vede 
k naprosté spokojenosti výboru. Novou oficální grafiku připraví MUDr. Erbákovi 
Guarant. Výbor souhlasí a vítá to. Koncem roku bude MUDr. Erbákovi navržena 
finanční odměna. (Zodpovídá: Chrobok, termín: prosinec 2011). 

10. Výbor projednal a schválil přijetí 6 nových členů ORL společnosti.  
MUDr. Veronika Babiarová, 1982 
MUDr. Antonín Doněk, 1978 
MUDr. Petra Leňová, 1982 
MUDr. Lucia Staníková, 1985 
MUDr. Veronika Stejskalová, 1983 
MUDr. Ondřej Trčka, 1982 
 
Výbor pověřil doc. Vokurku, aby zajistil vyvěšení formuláře přihlášky do ORL 
společnosti na naše webové stránky. (Zodpovídá: Vokurka, termín: obratem). 

 
Příští schůze výboru se bude konat na podzim roku 2011, konkrétní datum bude oznámeno 
v dostatečném předstihu. 
 
Zapsala: Milena Vágnerová  
 
 
 
Zápis přečetl a s připomínkami a doplňky schválil: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


