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ZÁPIS  

Č. j. 2020/06/16 

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

ze dne 16. června 2020, 13:00 – 18:30, ORL Klinika, FN Olomouc    
 

 
Přítomni (bez titulů):  Astl, Betka, Čelakovský, Dršata, Gál, Chrobok, Kastner, Komínek, Plzák, Skřivan, 

Šlapák, Vydrová, Zábrodský, Zeleník  
 
Omluveni:   - 
 
Hosté:  Salzman, Valentová, Koudelková, Vránová 
   
Schválení programu: Program byl schválen hlasy všech přítomných.  
             Jednání výboru je usnášeníschopné.  

Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 23. 1. 2020     

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1. Kontrola úkolů z výboru společnosti 23. 1.2020 
● Přehled plnění úkolů z minulého zápisu výboru 
● Zápis schválen hlasy všech přítomných 

 
Přehled činnosti únor - červen 2020 
 
Přehled hlasování per rollam únor - červen 2020 
   
1. přesunutí ORL kongresu  
11 bylo pro návrh přesunutí kongresu na 8.-10.6.2021 
nikdo nebyl proti 
nikdo se nezdržel hlasování 
 
2. odstranění podmínky ze smlouvy o poskytování a úhradě foniatrických 
zdravotnických prostředků 
10 hlasovalo pro návrh 
1 byl proti   
nikdo se nezdržel hlasování 
 
3. projekt veřejné sbírky - vyšetření čichu  
5 hlasovalo pro návrh  
nikdo nebyl proti 
6 se zdrželo hlasování 
 
Znovuprojednání Projektu vyšetření čichu - veřejná sbírka 

● Po diskuzi 6 členů výboru hlasovalo pro návrh, nikdo nebyl proti, 5 
členů výboru se zdrželo hlasování, návrh na založení veřejné 
sbírky schválen  

● Dr. Vodička dopracuje návrh projektu a předloží ho výboru 

 
 

Plzák 
Guarant  

2. ORL z.s - zápis z VH změna zástupců a sídla za účasti notářky  
● Ověřeny podpisy členů výboru  
● Příprava podkladů pro změnu zápisu v obchodním rejstříku 
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3. ORL odborné akce – Česká republika  
 
ORL kongres 2020 Česká republika  - přesunuto na 2021  
● https://www.orl2021.cz/     
● 8. - 10. 6. 2021, Cubex Praha   
● Kraus – Benešov ve spolupráci s KORLCHHK 1. LF a FN Motol 
● Nové spuštění registrace v prosinci 2020 
● Stejné prostory pro společenský večer  

● Potvrzená účast zahraničních účastníků a status Joint Meeting s 
AAOHNSF 

● v jednání aktivity ohledně společného výročí 100 let od založení ORL 
odborné společnosti v ČR a Německu 

 
ORL kongres 2020, Slovensko - přesunut na 2021 
● 8. -10. 9.2021, Žilina  

 
ORL kongres 2022 Česká republika  (česko – slovenský)  
● 8. - 10. 6. 2022 (St – Pá), Hotel International Brno Gál - Brno  
● Téma – nádory hlavy a krku, otologie, varia 
● Termín, místo i téma kongresu výborem schválen 
● Rozpočet a grafika kongresu v přípravě 
● Příprava společenského programu 
● Spolupráce se slovenskou ORL společností na programu 

● Abstrakta do časopisu 
 
 2023 České Budějovice Mrzena + FN Motol 
 2024 Slovensko 
 2025 Hradec Králové Chrobok 
 2026 Ostrava Komínek 
 2027 Praha ÚVN Astl 
 
Kongres mladých ORL 2020 

● 12. - 14. 3. 2020, Špindlerův mlýn 
● Bandúrová, FN Motol 
● http://www.mladiorl.cz 
● Proběhl částečně – v průběhu vyhlášen nouzový stav 
● Rušení účasti některých účastníků 
● Vrácení registračních poplatků nezúčastněným na vyžádání 

 
Česko Německé ORL dny  
● 18. - 19. 9. 2020 - přesunuto na 17. - 18. 9. 2021, Halberstadt  
● 2021, Plzeň - přesunuto na 2022 
● 2022, Gera-Jena - přesunuto na 2023 

 
ORL Akademie 2020 

● 9. -10. 10.2020, Olomouc  
● doc. Salzman  
● www.orlakademie.cz  
● Společenský program 
● Termín pro zaslání e-posterů 31.7. 2020  

 
Foniatrický kongres 2020 slovensko-český – přesunut na 2021  

● Přesný termín bude určen 
● Bratislava  - Volmutová  

 
Foniatrický kongres 2021 – přesunut na 2022 
● Hotel Tři věžičky u Jihlavy 
● Termín bude upřesněn 
● Lejska (Třebíč), Horáková (Jihlava), Topilová (Havl.Brod).  

  
 
Plzák, 
Kraus, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gál, Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plzák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salzman 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.orl2021.cz/
https://drive.google.com/file/d/1ljl_AJWkIXkMbuaOK9faypKskXR3JnkL/view?usp=sharing
http://www.mladiorl.cz/
http://www.orlakademie.cz/
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Foniatrický kongres 2022 – přesunut na 2023 (v rámci UEP 2023) 
 
Otologický den 2020 
● 3. 12. 2020 Praha, Bouček, FN Motol  
● https://otologickyden2020.cz/ 
● organizační zajištění Guarant, Denisa Valentová  
● Nové logo Otologického dne k 60. výročí, bude používáno při 

dalších ročnících akce  
● Vyhlášení cen: Kutvirtova cena, Cena ORL časopisu, čestné 

členství Prof. Chrobok, ocenění dr. Raušerové 
 

Otologický den 2021 
● Hradec Králové – Chrobok, FNHK  

 
Vincentka ORL Forum 2020  

● Akce zrušena, následující v plánu 11.11.2021 
 

ORL odborné akce – Evropa  

 
Jednání CEORLHNS  

● subspecializační společnosti (ERS, ELS, EAONO, ESPO, EHNS, 
UEP...) - rok 2020 anulován, kongresy přesunuty na 2021, výměna 
termínů liché (subspecializační kongresy) - sudé roky (kongres 
CEORLHNS)  
 

German ENT Society Annual Meeting  20. - 23. 5. 2020  – akce 
zrušena  
● nový termín: Berlín  - 12. - 15. 5.2021, (Dietz, Plontke) 
● Iniciativa k založení Česko - německé ORL společnosti má podporu 

- Dr. Lazák s prof. Chrobokem budou dále pokračovat v jednání, 
návrh založit na Německém ORL kongresu v Berlíně 2021 

 
UEP Praha 2022 – přesun na 2023 
● 27. – 30. 9. 2023, Praha Cubex   
● www.uep2023.com 
● organizační výbor: prezident Bouček, čestný prezident Lejska, 

předseda organizačního výboru Dlouhá, členové: Adam, Betka, 
Černý, Dršata, Havlík, Lavička, Plzák, Tedla, Vydrová, Zábrodský, 
Zeleník  

● Změna projednána na vedení UEP 
● Propagace akce na UEP 2021 Antalya (zajistí Guarant)  + RT UEP 

Prague 2023 (Dlouhá, Černý, Dršata, Zeleník, Zábrodský, Tedla)  
● Propagační video ČSORL v přípravě 
● Prezentace na závěrečném ceremoniálu  
● Jednání s novým výborem foniatrické sekce  

 
SAMI society 2022  
● Prof. Zvěřina, Praha, organizátor Guarant  
● Neurochirurgická společnost - část ORL téma - baze lební  

  
ESPO 2024 Praha – přesun na 2025 
● Kandidatura podána - soutěženo bude na přesunutém ESPO 

kongresu v Marseille 2/2021 (Skřivan, Plzák) 
● Skřivan - návrh na prezidenta kongresu 

 
ERS 2024 Praha – přesun na 2025 
● Kandidatura podána - soutěženo bude na přesunutém ERS 

kongresu v Soluni 5/2021 
● Plzák - návrh na prezidenta kongresu 

 
 
 
Bouček 
Plzák, 
Guarant 
 
 
 
 
 
Chrobok 
 
 
Betka 
 
 
 
 
Plzák 
 
 
 
 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
Bouček, 
Plzák 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skřivan 
 
 
 
 
Plzák 
 
 

https://otologickyden2020.cz/
http://www.uep2022.com/
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4. ORL časopis  
 

● Mladá Fronta je v konkursním řízení 
● ČLS JEP garantuje plynulé vydávání časopisu  
● Odpovědná redaktorka - PhDr. Palčová  
● Poděkování dr. Raušerové formou ocenění za dlouholetý přínos 

pro časopis  - předání Otologický den 2020 
● Návrh na finanční odměnu ve výši 10.000,-Kč byl výborem 

schválen 
● Nová koordinátorka odborných časopisů ČLS JEP - Barbora 

Hladíková  (nahradila MUDr. Lízlerovou)  
 
 
Atestační práce z ORL za rok 2019 
● 34 obhájených 
● 4x publikováno v časopise s IF  
● 13x zasláno a přijato/v recenz. řízení 
● 1x zasláno a odmítnuto 
● 15x nezasláno (většinou bez reakce autora, zákaz přednosty, autor 

nechce, …) 
● 1x nezasláno, ale přislíbeno 

 
● Betka projedná formu atestačních prací z foniatrie s Liborem 

Černým (přiblížení k formátu publikace v Otorinolaryngologii a 
foniatrii) 

 

 Astl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betka 

5. Webové stránky ORL společnosti  
 

● Ukončení spolupráce s firmou Meditorial 
● Spuštění nových webových stránek 3. 6. 2020  
● Administrátoři: za ORL Kalfeřt, Plášek, za Guarant: Janůrková 
● Info pro členy do ORL zpravodaje 2/2020 
● Převod domény www.otorinolaryngologie.cz pod správu firmy 

Guarant, vlastník domény zůstává - ČSORLCHHK ČLS JEP 
 

● Doplacení závazků Meditorialu - 5tis/ měsíčně k 30.5.2020. Výbor 
souhlasí s návrhem požádat Meditorial o doložení nároku na 
vyplacení odměny. Požadovaná částka neodpovídá realitě 
poskytovaných služeb. 

 Guarant 
Plzák 

6. Specializační vzdělávání  
  

● Zkouška po kmeni + Atestace jaro 2020 – přesunuto na 16. -
17. června 2020 Olomouc 

● Novinka 2020: ústní zkouška po kmeni 
● Snaha AK o jednotné vzdělávání – zkouška po kmeni nejlépe den 

před atestační zkouškou - naplánováno na 2021, členové SORu 
za jednotlivé fakulty informováni o návrhu termínů 

● MZČR zveřejnilo nové atestační otázky bez předání informace 
lékařským fakultám – rozeslána informace členům ORL spol, 
upraveny seznamy otázek pro přednášející ORL Akademie 

● Mailing na primáře s informací o termínech zkoušek 
 

Vzdělávací program Foniatrie a audiologie  
● návrh délky 18 měsíců - zatím nejsou nové informace 

 
Kurz Sluchová protetika 

● Schůzka s ředitelem IPVZ Prof. Betka - dr. Malina 
● Funkční kurz - třetí oficiální stupeň vzdělávání  

 Betka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.otorinolaryngologie.cz/
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● Návrh kurzu Sluchové protetiky pro ORL lékaře zaslán přes IPVZ 
na MZČR (připravil Černý, Betka) 

● Po diskuzi výbor nenachází jednoznačnou názorovou shodu 
● Další jednání po vyjádření MZČR k zaslanému návrhu 

 
Sekce mladých ORL  

● Připomínky ke specializačnímu vzdělávání pro ČLK 

7. ČLS JEP, účetnictví  
 
● Předělat práva k disponování s účtem vedeného u Fio banky na 

nové držitele - předseda, vědecký sekretář   
● Výzvu pro neplatiče rozešle ČLS JEP 
● Změna výplat DPČ z účtu ČLS JEP od 1.3.2020 
● Zisk s garantovaných akcí ČSORL v roce 2020 – ORL Akademie 

50.000,-; Otologický den 20.000,-Kč  

 Plzák 
Gál 

8.  Podpora mladých ORL 2020 - aktivní účast  
 

● ORL kongres - podpora 30 x 3 000 Kč  - přesunuto na 2021  
● Foniatrický kongres - podpora 5 x 3 000 Kč - přesunuto na 2021  
● ORL akademie - podpora 6 x 2 000 Kč  
● Česko německé dny - podpora 5 x 4 000 Kč - přesunuto na 2021  

 
Cestovní granty ORL 
 
Cestovní granty 2019 – přesunuto na 2020 

● Dodatečně zaslaná zpráva ze stáže - MUDr. Šatanková, FN HK 
● Zbývá MUDr. Hrubá, FN Motol (nástup 11-12/2020)  

 
Cestovní granty 2020  

● Výše grantu 10.000,-Kč pro  11 schválených žadatelů  
● Počet došlých zpráv: 1 (MUDr. Maléřová, FN Motol - zatím 

nevyplaceno, čeká se na publikaci, termín 1. 12. 2020)  
● Možnost prodloužení nástupu na stáž v roce 2021. Informovat 

všechny žadatele. 
 
Cestovní granty PhD 2020  

● výše grantu 20 000 Kč pro 1 schválenou žadatelku  
● MUDr. Veronika Svobodová, FN Motol, žádá o odklad nástupu na 

stáž v roce 2021. Výbor žádosti vyhovuje.   
 
Cestovní granty 2021  

● Výše grantu 15.000,- Kč na 1 týden pro max. 15 žadatelů  
● Termín podání žádosti 31. 8. 2020 
● Bez podmínky publikace v časopise a zaslání zprávy ze stáže do 

časopisu  
● Podle počtu žádostí výbor rozhodne o možnosti prodloužení 

termínu.  
● Vyhlášení výsledků na ORL Akademii 2020 

 
Cestovní granty PhD 2021  

● Výše grantu  30.000,- Kč na 2 týdny pro max 2 žadatele  
● Termín podání žádosti 31. 8. 2020 (nově)  
● Bez podmínky publikace v časopise a zaslání zprávy ze stáže do 

časopisu  
● Podle počtu žádostí výbor rozhodne o možnosti prodloužení 

termínu.  
● Vyhlášení výsledků ORL Akademie 2020 

 

 Plzák 
Janůrková 
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Kutvirtova cena a Cena Časopisu  
 
Kutvirtova cena 2019 

● Prodloužení termínu pro zaslání přihlášek - 31. 5. 2020  
● Přihlášeno 20 publikací  
● Hodnotící komise - Šlapák, Stárek, Betka    
● Předání cen v rámci Otologického dne 2020 
● Ve Zpravodaji č. 2/2020 vyjde seznam laureátů ceny  

 
Cena časopisu 2019  

● Vyhlášení výsledků cen v rámci Otologického dne 2020 
 
Další okruhy podpory: 

● Úhrada poplatku za účast na zahraničním kurzu   
● Úhrada poplatku za aktivní účast na zahraničním kongresu  
● Nákup odborné zahraniční/domácí literatury 
● Slevy na kongresy pro studenty - úhrada RP  
● Rozšíření podporovaných akcí - kongres ORL mladých  
● Odměna pro garanty projektů ORL společnosti (ORLtube, web, 

facebook, mobilní aplikace)  
● Vydání knihy historie ORL (dr. Ivan Kalivoda)  
● Bude projednáno na příštím jednání výboru vzhledem k aktuální 

nejasné pandemické situaci 

9. DRG restart  

• ČSORLCHHK ČLS JEP se v r. 2018 aktivně zapojila do projektu 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zaměřené na 
kultivaci systému vykazování akutní lůžkové péče (DRG Restart). 

•  V souladu s metodickými pokyny ÚZIS byl zpracován rozsáhlý 
návrh novelizovaného členění DRG bází s ohledem nejen na 
klinickou, ale i ekonomickou náročnost hospitalizačních případů. 
Po odsouhlasení výborem ČSORLCHHK ČLS JEP byl návrh ve 
stanoveném termínu 9.7.2018 zaslán vedoucímu analytického 
týmu DRG Restart RNDr. Tomáši Pavlíkovi, PhD.   

• Od zaslání návrhu v 7/2018 nedostala ČSORLCHHK ČLS JEP 
oficiální stanovisko k zaslanému návrhu a v této věci odborná 
společnost zasílal opakovaně urgence UZIS.  

• K formálnímu připomínkování kompletně navrženého nového 
systému vykazování akutní lůžkové péče byla společnost vyzvána 
až v červenci 2019. ČSORLCHHK ČLS JEP zaslal nesouhlasné 
stanovisko s konstatováním, že předložený novelizovaný 
klasifikační systém ÚZIS nezohlednil naprostou většinu podnětů 
odborné společnosti.  

•  V lednu 2020 cestou z z referenční nemocnice v Hradci Králové 
adresován ČSORLCHHK ČLS JEP finální manuál 
UZIS  „Definiční listy MDC 03 – Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst 
a hrdla“. V reakci ČSORLCHHK ČLS JEP 10.1.2020 zaslala 
nesouhlasné stanovisko a vyzvala vedení analytického týmu DRG 
Restart ke společnému jednání. 

• 11.2.2020 jednání s vedoucím analytického týmu UZIS RNDr. T. 
Pavlíkem, v písemné podobě předán jménem odborné 
společnosti připomínkový formulář k manuálu UZIS. Doposud 
(6/2020) neobdržela odborná společnost vyjádření, 10.6. e-
mailem zaslána UZIS urgence. 

• Výbor rozhodl znovu poslat tento návrh a vyvolat další jednání na 
MZ ČR 

 Gál 
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• Výbor souhlasí s odměnou pro doc. Gála 

10. Registrační listy 
 

• Prezentován standardní postup předkládání návrhů na jednání 
pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů  

• Vhodnost změny nositele výkonu L2 na L3  

• Důraz na spolupráci při tvorbě RL   

• Všechny návrhy a žádosti o projednání se podávají elektronicky.  

• Předsedům sekcí připomenout kontrolu vlastních RL a možnost 
návrhů nových 
 

Registrační listy schválené v roce 2019 
● Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) - 71330 Černý 
● Zrakově podporovaná audiometrie (VRA) - 72122 Vydrová,Lejska 
● Laryngoskopie flexibilní – 71315 Vydrová  
● Shaver 71709 - Pokorný, Schalek 
● Odměna zpracovatelům ve výši 5 000,- Kč za registrační list – 

vyplaceno přes ČLS JEP, darovací smlouva na vzdělávání  

 Vydrová,  
Plzák 

11. VZP  
 

Kanyly, vlhké krytí  
● Projednání změn v kategorizačním stromu zdravotnických 

pomůcek a preskripci doplňkových pomůcek pro 
tracheostomované a laryngektomované  

● Schválené položky budou součástí vyhlášky od 1.1.2021 
● Zkontrolovat  „Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb. 

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ” 

 
Řečové procesory  

● Stanovisko ČSORL k VPŘ  novela zákona č. 48/1997 Sb.   
● Binaurální korekce sluchu možná od příštího roku  
● Aktivní uživatelé kochleárního implantátu dosáhnou na dražší 

zvukový procesor  
● Nutná neustálá kontrola příslušné legislativy 

 
 

 
 
 
Zábrodský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrobok  
 
 
 
 

12. MZČR  
 
Kódy - sdílení  
 

● oční - projednáno a schváleno 5.3.2020 -75381 rekonstrukce 
spodiny očnice, 75319 laterální osteoplastická orbitotomie, 75369 
drenáž abscesu orbity,75373 prostá exenterace očnice,75375 
přední orbitotomie,75377 dekomprese 1-2 stěn očnice, 75379 
rekonstrukce orbity kožním tukovým štěpem bezprostředně po 
výkonu či odloženě,75383 drenáž abscesu očního víčka, 75415 
laterální kantotomie (1 oko). 
 

● 54156 neurochirurgie (ošetření jednoduché - vpáčené zlomeniny 
lebky), 61483 plastická chirurgie (autotransplantace tukové tkáně 
projednáno a schváleno 4. 6. 2020   

 

 

 Plzák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=10kRCWQNjWEf-jVrYHV_fkm8AG3jpj5LZ
https://drive.google.com/open?id=10kRCWQNjWEf-jVrYHV_fkm8AG3jpj5LZ
https://drive.google.com/open?id=10kRCWQNjWEf-jVrYHV_fkm8AG3jpj5LZ
https://drive.google.com/open?id=14WlM64dplPfZcnOVX0AXJQk8s9nb66Gq
https://drive.google.com/open?id=1nfXMthUAaGLGvWBwYEqeXqSJXnrVd9JX
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Dupilumab 

● Biologická léčba chronické rinosinusitidy s polypy (doporučení dle 
EPOS 2020) 

● Zahájeno jednání o zřízení center biologické léčby ORL – Vodička 
● Zatím možnost mimořádné úhrady dle paragrafu 16 
● V budoucnu jednodušší proces pro další biologické léčby v ORL 

 
Audiologický asistent 

● Jednání přerušeno, nutné znovuzahájit - pracovní skupina – 
Vydrová, Dršata, Doleček, konzultant Chrobok (viz zápis z 
minulého jednání Výboru  
 

Kurz Technické audiologie  
● Pozastaveno, pokračování na podzim 2020  

 
Screening sluchu  

● Návrh úprav ČSORL vyhlášky č. 70/1992 o preventivních 
prohlídkách - povinnost pro pediatry poslat rodiče s dětmi na 
vyšetření 

● Nový metodický pokyn pro screening sluchu novorozenců 
 

● Proběhlo jednání se zdravotními pojišťovnami o upgradu 
zvukového procesoru po 5 letech a ne po 7 letech pro děti  - 
vypracován zápis, ale stále bez odpovědi  
 

Registr CI  

● Vhodná finalizace celostátní databáze implantabilních sluchových 
pomůcek  ORL společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydrová, 
Dršata 
 
 
 
 
 
 
 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skřivan 

13. Guarant  
 

● Přehled činností asociačního managementu za rok 2019 
● Plán aktivit na rok 2020 
● Návrh investic - vzhledem k současné problematické situaci bude 

probráno podrobněji na příštích výborech 
● Rozpočet ORL z.s na rok 2020  
● ORLtube – nové příspěvky, pokyny pro autory, propagace   
● Mobilní aplikace – 235 stažení, aktivní využití Covid19, 

kongresová část – prostor pro ORL akce  
● Zpravodaj 2/2020 – připraveno  
● Facebook – návrh témat příspěvků + ukázka social media plánu 

 Janůrková 
 
 

14. Různé  
 
Foniatrická sekce 

● nové vedení: Lavička - vedoucí, Adam, Černý, Dršata, Zeleník 
Dětská ORL 

● Doplnění - Milan Urík 
 
Sekce baze lební 

● Doplnění - Zdeněk Fík 
 
Sekce pro poruchy dýchání ve spánku ve spolupráci s ostatními OS 

• Řízení motorových vozidel a obstrukční spánková apnoe – 
Konsenzus České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou 
medicínu, České pneumologické a ftizeologické společnosti, 

  



9 
 

České neurologické společnosti a České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

 
Poděkování 
● prof. Kollár, MUDr. Hložek, doc. Smilek - předáno na Brněnských 

ORL dnech 2020  
 
Čestná členství  
● prof. Chrobok - diplom hotov, předání Otologický den 2020 

 
Čestná medaile  ČLS JEP 
● prof. Kostřica - předání 2022 Brno 

 
Ročenka 2019 

● Sběr podkladů  
 
Sluchadlová akademie pro sestry 

● 16. - 18. září 2020  
 

Confederation of European ORL-HNS 
● Letter for National Societies Confederation Newsletter 1/2020 
● nominace řečníků pro “Speakers Pool”  pro Evropské ORL 

kongresy  
 

Výběrová řízení 
● Jihlava – doc. Smilek 

 Noví členové společnosti  
 
MUDr. Kateřina  Koulová, ORL Nera s.r.o., Neratovice + přihláška do 
sekce ambulantních lékařů 
MUDr.  Eva Lukavcová, Nemocnice Rudolfa a Stefanie - Benešov  
MUDr.  Lucie Slavíková, Nemocnice Prostějov - Prostějov  
MUDr. Kristina  Straková, ORL Klinika, FNKV - Praha  
MUDr. Věra Vlachová, ORL-audio s.r.o. - Praha  
MUDr. Kateřina Křížková, Klatovská nemocnice - Klatovy 
MUDr. David Soukup, Foniatrie, ORL, Sluchadla - Žatec 
MUDr. Michal Riant, FN Plzeň - Plzeň 
 
Žádosti o snížení členských příspěvků z důvodů mateřské dovolené 

●  výbor žádostem vyhovuje  
 

 Šlapák 

 Výborové schůze v roce 2020 
 
(10. 9. 2020 Praha – upřesnění v polovině srpna 2020) 
 13. 10. 2020 Brno - ZMĚNA  PŘEDJEDNANÉHO TERMÍNU! 
   2. 12. 2020 před Otologickým dnem, Praha - Guarant 

  

 
 

Plzák 

 
 
 
 
 
               prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.                                              prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. 
                            předseda                                                                                         vědecký sekretář 


