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ZÁPIS  

Č. j. 2020/10/13 

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

ze dne 13. října 2020, 10:00 – 14:00, GoToMeeting    
 

 
Přítomni (bez titulů):  Betka, Dršata, Gál, Chrobok, Komínek, Plzák, Šlapák, Vydrová, Zábrodský, 

Zeleník  
 
Omluveni:   Astl, Čelakovský, Kastner, Skřivan 
 
Hosté:   Foldynová, Kincová, Šmídová, Valentová  
   
Schválení programu:   Program byl schválen hlasy všech přítomných.  
  Jednání výboru je usnášeníschopné.  

Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 16. 6. 2020     

č. Úkol Termín splnění Zodpovídá 

1. Kontrola úkolů z výboru společnosti 16. 6. 2020 
● Přehled plnění úkolů z minulého zápisu 

výboru 
● Zápis schválen hlasy všech přítomných 

 
 

Plzák, 
Guarant  

2. ORL odborné akce – Česká republika  

 
ORL Akademie 2020 

● Přesunuto na 1. - 2. 10. 2021, Olomouc  
● dr. Hyravý, doc. Salzman  
● www.orlakademie.cz  
● Cena za nejlepší postery 2020  

o vybraných 6 oceněných obdrží 
výborem přislíbenou odměnu 
2 000 Kč, která bude vyplacena 
v letošním roce. Dále obdrží 
monografii Matoušek a kol.: 
Chirurgie očnice, nakladatelství 
Tobiáš. 

o autoři nebudou mít možnost 
prezentovat svoje příspěvky, ale 
jejich postery budou zveřejněny na 
webových stránkách 

● Ročník 2021 bude mít klasický průběh – 
autoři mohou zasílat své příspěvky-postery 
a bude vybráno 6 nových nejlepších 
posterů, které budou standardně oceněny 
 

Otologický den 2020 – zatím nepřesunuto 
● 3. 12. 2020 Praha, doc. Bouček, FN Motol  
● https://otologickyden2020.cz/ 

 Plzák 
 
Salzman, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouček, 
Plzák, 
Guarant 
 

http://www.orlakademie.cz/
https://otologickyden2020.cz/
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● Případný posun do roku 2021 dle 
epidemiologické situace, konání v Praze, 
program připraven 

● Odsouhlaseno, že pokud dojde k přesunu 
akce na rok 2021, budou všechny 
plánované ceny (Kutvirtova cena, Cena 
ORL časopisu, čestné členství prof. 
Chrobok, ocenění dr. Raušerové, ocenění 
administrátorům webu) předány na 
národním kongresu ORL 2021 

● Administrace/informace oceněným a 
finanční odměna bude zajištěna tento rok 

 
 

ORL kongres 2021 Česká republika  
● https://www.orl2021.cz/     
● 8. - 10. 6. 2021 Praha, prim. Kraus, Cubex 

Praha   
● Spuštění registrace od 1. prosince 2020 
● Přiznaná podpora od Czech Tourism 

v hodnotě 199 000 Kč 
● V příštím roce plánovaná žádost o podporu 

hl. města Prahy, která se vztahuje i na 
národní kongresy 

● 100 let výročí založení české i německé 
ORL společnosti 
 

 
ORL kongres 2020, Slovensko - přesunut na 
2021 

● 8. -10. 9.2021, Žilina  
 
ORL kongres 2022 Česká republika  (česko – 
slovenský)  

● 8. - 10. 6. 2022, Hotel International Brno  
● doc. Gál - Brno  

 
Plán národních kongresů: 
 
 2023 České Budějovice prim. Mrzena + FN Motol 
 2024 Slovensko  (česko – slovenský)  
 2025 Hradec Králové prof. Chrobok 
 2026 Ostrava prof. Komínek  (česko – slovenský)  
 2027 Praha ÚVN prof. Astl 
 

● případná změna časování kongresů možná 
 
 
Česko Německé ORL dny  

● 17. - 18. 9. 2021, Halberstadt  
● 2022, Plzeň  
● 2023, Gera-Jena  

 
 
Foniatrický kongres 2021 slovensko-český  

● Bratislava - Volmutová  
 
 
Foniatrický kongres 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plzák, 
Kraus, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gál, Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.orl2021.cz/
https://drive.google.com/file/d/1ljl_AJWkIXkMbuaOK9faypKskXR3JnkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljl_AJWkIXkMbuaOK9faypKskXR3JnkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ljl_AJWkIXkMbuaOK9faypKskXR3JnkL/view?usp=sharing
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● Hotel Tři věžičky u Jihlavy 
● Termín bude upřesněn 
● Lejska (Třebíč), Horáková (Jihlava), 

Topilová (Havl. Brod).  
 
Foniatrický kongres 2023 - v rámci UEP 2023 
 
SAOF kongres 13-14.11.2020 přesunuto na duben 
2021 termín bude upřesněn 

 
ORL odborné akce – Evropa  

 
UEP Praha 2023 

● 27. – 30. 9. 2023, Praha Cubex   
● www.uep2023.com 
● Organizační výbor (abecedně, bez titulů): 

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

  
ESPO 2025 Praha  

● Kandidatura podána - soutěženo bude na 
přesunutém ESPO kongresu v Marseille 6. 
- 9. 11. 2021 (MUDr. Skřivan, prof. Plzák) 

● MUDr. Skřivan - návrh na prezidenta 
kongresu 

 
ERS 2025 Praha 

● Kandidatura podána - soutěženo bude na 
přesunutém ERS kongresu v Soluni 5/2021 

● Prof. Plzák - návrh na prezidenta kongresu 

 
 
 

3. ORL časopis  
 

● Vydavatelství MF (Mladá Fronta) je 
v insolvenčním řízení 

● Ze strany MF je vypovězena smlouva o 
vydávání časopisů ČLS JEP k 31. 12. 2020 

● Snaha ČLS JEP o vydávání všech 
odborných časopisů jedním vydavatelem - 
dosud není určen 

 Astl 

4. Webové stránky ORL společnosti  
 

● Ukončení spolupráce s firmou MeDitorial – 
vyplacení odměny po předchozí dohodě, 
snížené o 1/3 celkové částky 

● Nový web promován v rámci 2. čísla ORL 
zpravodaje 

● Online přihláška ke členství ČSORLCHHK 
ČLS JEP, granty 

● Kultivace – umístění Ročenek, Příruček pro 
praxi, atd. 

● Červenec-říjen 2020 = 18 tis. návštěv, 
nejnavštěvovanější stránka COVID 19 a 
čich/chuť 
 

ORLTube 

 Guarant, 
Plzák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guarant 

http://www.uep2022.com/
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● Od posledního jednání výboru doplněno 39 
příspěvků 

● Aktuálně 71 příspěvků 
● Nová forma videí skrze YouTube 
● Apelace na dodání příspěvků (především 

výborem) 

5. Specializační vzdělávání + atestace 
  

Atestace 2020  
● Termín atestace 13. 11. 2020 1. LF UK, 

Praha dle plánu 
 

Zkoušky po kmeni 
● Nepodařilo se zajistit jednotný postup při 

kmenových zkouškách (jedna komise na 
jedné LF/ půlrok), lékařské fakulty mají 
zájem na pořádání kmenových zkoušek 
každá zvlášť každý půlrok 

● Doporučení: složení komisí z členů 
schválených pro zkoušení atestačních 
zkoušek, garanti na jednotlivých LF 
obesláni se seznamem 
 

Akreditační komise Foniatrie a audiologie 
● jmenováni členové komise, požadavek na 

společné zasedání AK ORL, AK dětská 
ORL a AK Foniatrie a audiologie (v 
souladu se zápisem jednání ORL Výboru 
31.1.2019) 
 

 Betka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ČLS JEP, ORL z.s., účetnictví  
 
● Změna ředitelky sekretariátu ČLS JEP: 

Monika Šenderová 
monika.senderova@cls.cz, mob. 
731 476 665, tel. 224 266 215 
 

● Změna práv k disponování s účtem ORL z.s. 
vedeného u Fio banky 

 
ČLS JEP účetnictví  

● Členské příspěvky: celkem 180 neplatičů, 
více v porovnání s rokem 2019 – poslední 
výzva odeslána 15. 9. 2020 

● Odsouhlaseno vyčkat ještě měsíc, znovu 
obeslat neplatiče a poté navrhnout 
vyloučení 

 
Fiobanka 

● Hlavní nákladovou položkou jsou výrazně 
stoupající náklady na asociační 
management - 2019: 696 463 Kč 
- 1-9/2020: 602.376,-Kč (7-9/2020 220 923 
Kč, 4-6/2020 202 066 Kč, 1-3/2020 179 
387 Kč). 

● Bude iniciováno jednání s GUARANT 
International spol. s r.o. 

 Plzák, 
Gál 

mailto:monika.senderova@cls.cz
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● Na podpoře mladých v rámci účasti na 
kongresech + cestovních grantech celkem 
ušetřeno 245 000 Kč pro nemožnost 
čerpání pro koronavirovou pandemii 

● Ztráta příjmů z plánovaných akcí (národní 
ORL kongres, ORL akademie) ve výši 150 
000 Kč 

● Celkově výrazný propad příjmů vzhledem 
ke koronavirové pandemii 

 
 

7.  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 – 
bude vyplaceno 

● Česko německé dny - podpora 5 x 4 000 
Kč - přesunuto na 2021  

 
Cestovní granty ORL 
 
Cestovní granty 2020  

● Realizovaný pouze 1 cestovní grant z 11 
● Všichni žadatelé informováni o možnosti 

přesunu nástupu na stáž v roce 2021 
● MUDr. Svobodová žádala o navýšení 

rozpočtu cestovního grantu na 30 000 Kč 
(z důvodu přesunu nástupu na stáž v roce 
2021), jako tomu bude u letošních žadatelů 
– výbor odhlasoval nevyhovění žádosti – 
obdrží tedy již odsouhlasených 20 000 Kč 

 
Cestovní granty Ph.D. 2021  

● Výše grantu 30 000 Kč na 2 týdny pro 
max. 2 žadatele  

● Celkem obdrženo 10 žádostí, z toho 5 
žádostí přišlo současně i na cestovní grant 

● Výbor se shodl na losování z žadatelů o 
Ph.D. grant v průběhu tohoto výboru, 
losoval prof. Plzák za dozoru přítomných 
členů výboru 

● Vylosovaní uchazeči: MUDr. Soňa 
Šikolová, MUDr. Lucie Dostálová 

● V podmínkách cestovního grantu pro rok 
2022 bude nutné definovat možnost žádat 
pouze o jeden typ grantu 

● Obeslat výherkyně s oficiálním dopisem, 
informovat nevylosované 

 
Cestovní granty 2021  

● Výše grantu 15 000 Kč na 1 týden pro 
max. 15 žadatelů  

● Celkem obdrženo 14 žádostí z toho 2 
žádosti přišly po termínu – tzn. 12 platných 

● Cestovní grant obdrží všichni platní 
žadatelé – tzn. 11 (bez MUDr. Lucie 

 Plzák, 
Šmídová, 
Kincová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Dostálové, která žádala o oba typy grantů 
a obdržela grant Ph.D. na základě losu)  

 
 
Kutvirtova cena a Cena časopisu 
Otorinolaryngologie a foniatrie  
 
Cena časopisu 2019  
 

VÝHERCI:  Původní práce: Marek Plášek – 
10 000 Kč 

Kazuistika: Gabriela Neškudlová – 
5 000 Kč 
Přehledový článek: Vladimír 
Koucký – 10 000 Kč 

 
● Dohromady 25 000 Kč 
● Předání proběhne na Otologickém dni 

2020/národním kongresu ORL 2021 
● Informovat a proplatit ceny na základě 

darovacích smluv všem výhercům 
 
Kutvirtova cena 2019 

 
VÝHERCI:  Kategorie do 35 let: Simona 
Maléřová – 15 000 Kč 

Kategorie nad 35 let: Petr Lukeš – 
15 000 Kč 
Kategorie nebo kapitola v 
monografii: Jaroslav Betka – 
20 000 Kč 

 
● Dohromady 50 000 Kč 
● Předání proběhne na Otologickém dni 

2020/národním kongresu ORL 2021 
● Informovat a proplatit ceny na základě 

darovacích smluv všem výhercům 
 

● Pro příští vyhlašování Kutvirtovy ceny 
vynechat slovo „původní“ pro publikaci, 
kterou je možno přihlásit: „původní práce 
publikované v domácích i zahraničních 
časopisech…“ 
 

Ocenění administrátorů webu 2019 
 

● Plášek, Šatanková, Veselý, Kalfeřt 4x 
5 000 Kč 

● Předání proběhne na Otologickém dni 
2020/národním kongresu ORL 2021 

● Informovat a proplatit ceny na základě 
darovacích smluv 
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8. Registrační listy schválené v roce 2019 
 

● Odměna zpracovatelům ve výši 5 000 Kč 
za registrační list zaslána (Černý, Vydrová, 
Pokorný, Schalek, Lejska) 

● Předsedům sekcí rozeslána připomínka ke 
kontrole RL a možnosti návrhu nových 
 
 

Registrační listy, které je třeba doplnit a 
opravit: 

 
● 71111 Tónová audiometrie (chybí 

kalkulace audiometrické komory) 
● 72113 Vyšetření pro korekci sluchové vady 

první (chybí specifikace typu pracoviště S 
– atest pro sluchadla v kolonce lékař) 

● 72114 Individuální nastavení sluchadla a 
jeho výdej (chybí specifikace pracoviště S, 
zároveň chybí sdílení pro dětskou ORL) 

● 72115 Vyšetření pro aplikaci sluchadla 
kontrolní (je zařazeno v L2 místo L3) 

● 72121 Měření akustického tlaku před 
bubínkem pro objektivní přizpůsobení 
sluchadla (chybí vysvětlení a specifikace 
S) 

● 72321 Zhotovení otisku zvukovodu a 
boltce pro výrobu individuální ušní 
vložky (chybí vysvětlení a specifikace S) 

● 72323 Oprava individuální 
vložky (zařazeno v L2, chybí specifikace 
pracoviště S) 

 

 Vydrová,  
Plzák 

9. VZP  
 
Řečové procesory - požadavek na upgrade po 5 
letech 

● Zamítavé stanovisko ze strany VZP 
v červenci 2020 

● Další jednání proběhne osobně  

 
 

 
Chrobok 
 
 
 

10. DRG restart  
 

Za ČSORLCHHK ČLS JEP pověřen jednáním 
Gál 

 
● 20. 7. 2020 ČSORLCHHK ČLS JEP: 

zaslání připomínkovací tabulky do 
veřejného připomínkového řízení 

 
● 14. 9. 2020: ČOORLCHHK ČLS JEP 

obdržela od UZIS „Vypořádání 
připomínek - Veřejné připomínkové 
řízení k metodickým materiálům 
klasifikačního systému CZ-DRG verze 
3.0 revize“, dokument na vědomí 
odborné společnosti bez možnosti 
připomínkování 

 

 Gál 
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● Návrh vyhlášky o stanovení hodnot 
bodu, výše úhrad hrazených služeb a 
regulačních omezení pro rok 2021 – 
platný od 1. 1. 2021 

11. MZČR  

 
Screening sluchu  

● Návrh úprav ČSORL vyhlášky č. 70/1992 o 
preventivních prohlídkách - probíhá 
legislativní mezirezortní řízení 

 
 
Audiologický asistent/technik  
 

● Pracovní skupina  Vydrová, Dršata, 
Zeleník, konzultant Chrobok  

● Ministerstvo zdravotnictví zaslalo okruhy a 
otázky na které je třeba se zaměřit (na 
základě online jednání) 

● Je třeba připravit Kvalifikační standard, 
seznam pedagogů, kteří by mohli vyučovat 
odborné předměty a sestavit k nim anotaci 
s předpokládanou časovou dotací 

● Výbor schválil výdaj cca 10 000 Kč na 
právnické služby pro komunikaci s MZČR 
 

 
Žádost o zařazení oboru otorinolaryngologie do 
indikační skupiny k očkování kategorie "2." v 
rámci Národní strategie očkování proti nemoci 
COVID-19 

 
● Připomínkováno, předběžně komisí MZ ČR 

schváleno 
 
 

 

Pedaudiologická centra  
● Ustanovena pracovní skupina: Chrobok, 

Dršata, Zeleník, Šlapák (FN HK má 
připravené potřebné podklady) 
 

Dupilumab  

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

● nejprve schválení SÚKL a úhrady 
pojišťovnami, poté jednání o zřízení center 
biologické léčby ORL, do té doby možno 
žádat o úhradu cestou paragr. 16 

  
 
 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
Vydrová, 
Dršata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plzák, 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plzák 
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12. Noví členové společnosti  
 
MUDr. Veronika Greplová - MEDCLINIC 2016 s.r.o. 
- Prostějov 
MUDr. Mariam Batihová - Nemocnice Kyjov 
MUDr. Veronika Glumbíková - FN Olomouc 
MUDr. Berenika Součková - FN Olomouc 
MUDr. Veronika Chamutyová - FN Karlovy Vary 
MUDr. Dita Fošenbauerová - Nemocnice Jindřichův 
Hradec a.s. 
MUDr. Zuzana Kazarková - Nemocnice Agel 
Prostějov 
MUDr. Boris Lindtner - FN u sv. Anny v Brně 
MUDr. Michaela Štefanská - Oblastní nemocnice 
Kolín a.s. 
MUDr. Monika Gurčíková - Nemocnice ve Frýdku-
Místku 
MUDr. Lucia Nováková - Nemocnice Břeclav 
MUDr. Simona Peštová - FN Ostrava 
MUDr. Lucie Pavelková - 1. LF UK a FN Motol - 
Praha 
MUDr. Mária Vandžurová - 1. LF UK a FN Motol - 
Praha 
MUDr. Dita Hladíková - Nemocnice České 
Budějovice 
MUDr. Jan Doležal - Nemocnice České Budějovice 
MUDr. Silvia Ovseníková - Nemocnice Kroměříž 
MUDr. Lucie Šulcová - Nemocnice Jihlava 
MUDr. Hana Hořáková - FN Olomouc 
MUDr. Květoslav Červený - VFN Praha 
MUDr. Barbora Oškerová - městská nemocnice 
Ostrava 
MUDr. Adam Ivanko - městská nemocnice Ostrava 
MUDr. Jiří Kanděra - FN u sv. Anny v Brně 
MUDr. Radovan Lamoš - FN u sv. Anny v Brně 
MUDr. Maroš Bodrucký - FN u sv. Anny v Brně 
MUDr. Martina Klincová - FN Brno 
MUDr. Barbora Šuldová - Nemocnice Jindřichův 
Hradec 
 
Žádosti o snížení členských příspěvků 
(mateřská/rodičovská dovolená) 
  

 
Šlapák 
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● výbor žádostem vyhovuje  
 

13. Guarant  
 

● Nová grafika diplomů, šeků, ocenění, 
banneru na FB 

● Zpracovaná a uveřejnění Ročenka 2019, 
vč. nové grafiky 

● Nový formát zpravodaje - rozesílka přes 
Ecomail 

● Nová platforma pro rozesílání hromadných 
emailů (lepší zacílení na české emailové 
adresy) 

● Inovace ORLtube - doplnění nového 
formátu videí (YouTube) 

● Doplnění ORLtube o přednášky z ORL 
kongresu 2013 v Hradci Králové  (nutnost 
podepsaných souhlasů) 

● Push notifikace v rámci mobilní aplikace 
● Automatizace / online formát přihlášek 

nových členů do OS ORL 
● Testování a vylepšování nových webových 

stránek 
● Spolupráce na projektu vyšetření čichu 

(covid) 
● Projeven zájem o pokračující spolupráci 

s firmou Guarant – plánovaná schůzka 
s ředitelkou AH, Mgr. Foldynovou, ohledně 
plánu pro rok 2021, vč. plánu sponzoringu 

● Zvyšující se náklady na asociační 
management, propad příjmů vzhledem ke 
koronavirové pandemii 

 
Šmídová 
 
 

14. Různé  
 
Oslovení dalších firem, které by mohly provádět 
asociační management společnosti 

 
Sekce pro foniatrii a audiologii 
 

● z vedení odstoupili Dršata a Zeleník   
 

 
Registr CI (Databáze implantabilních 
sluchových pomůcek ORL společnosti)  
 

● celostátní registr kochleárních implantací – 
odpovědnost MUDr. Skřivan 
 
 

Finanční podpora přístrojů pro Screening 
sluchu novorozenců  
 

● zamítnuto z důvodu aktuální ekonomické 
situace ORL 

● návrh na koordinaci hromadných nákupů 
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Podpora projektu s názvem „Vytvoření nového 
lingvistického obsahu pro českou řečovou 
audiometrii“ 
 

● odsouhlasena podpora formou doporučení 
k žádosti pro TAČR, Prof. Syka, Doc. 
Bureš 

 
 
Čestná členství  

● prof. Chrobok - diplom hotov, předání na 
národním kongresu ORL 2021 

 
 
Čestná medaile  ČLS JEP 

● prof. Kostřica - předání 2022 Brno 
 
 

Ročenka 2019 
● Rozesílka proběhne poštou (prof. Plzák, 

prof. Chrobok, prof. Komínek) 
 

 Výborové schůze v roce 2020 
 
2. 12. 2020 před Otologickým dnem, Praha - 
Guarant 
+ vedoucí sekcí – osloví prof. Betka 
 
26. 1. 2021 + setkání s partnery, Praha 
 
30. 3. 2021, Praha 
 
8. 6. 2021, Cubex Praha + setkání s partnery 9. 6. 
2021
  

 
 

Plzák 

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


