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ZÁPIS  

Č. j. 2020/12/2 

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

ze dne 2. prosince 2020, 10:00 – 15:30, Cisco Webex Meetings   
 

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

Šlapák, Vydrová, Zábrodský, Zeleník 
 
Omluveni:   Kastner 
 
Hosté:   Foldynová, Kincová, Valentová, Vodička  
   
Schválení programu:   Program byl schválen hlasy všech přítomných.  
  Jednání výboru je usnášeníschopné.  

Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 13. 10. 2020     

č. Úkol 
Termín 
splnění 

Zodpovídá 

1. Kontrola úkolů z výboru společnosti 13. 10. 2020 
● Přehled plnění úkolů z minulého zápisu výboru 
● Zápis schválen hlasy všech přítomných 

 
 

Plzák, 
Guarant  

2. ORL odborné akce – Česká republika  

 
ORL Akademie 2021 

● 1. - 2. 10. 2021, Olomouc  
● dr. Hyravý, doc. Salzman  
● www.orlakademie.cz  
● Termín pro zaslání e-posterů je do 31.7. 2021 
● Otevření registrace: 1. 4. 2021 

 
 

Otologický den 2020  
● Přesunuto 2. 12. 2021 Praha, doc. Bouček, FN Motol  
● https://otologickyden2020.cz/ 

 
  

ORL kongres 2021 Česká republika  
● https://www.orl2021.cz/     
● 8. - 10. 6. 2021 Praha, prim. Kraus, Cubex Praha   
● Kraus – Benešov ve spolupráci s KORLCHHK 1. LF a FN Motol 
● 100 let výročí české a německé ORL společnosti - v jednání 
● zažádáno o podporu hl. m. Praha ve výši 160 000 Kč, 
● posun otevření registrace na 18. 1. 2021 s ohledem na aktuální 

situaci a úsporu nákladů 
● status Joint meeting AAOHNSF zůstává, společné kulaté stoly 

prezenčně/hybridně 
● Předání všech plánovaných cen za rok 2020 (Kutvirtova cena, 

Cena ORL časopisu, čestné členství prof. Chrobok, ocenění dr. 
Raušerové, ocenění administrátorům webu) 

 Plzák 
 
Salzman, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
Bouček, 
Plzák, 
Guarant 
 
 
 
Plzák, 
Kraus, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orlakademie.cz/
https://otologickyden2020.cz/
https://www.orl2021.cz/
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ORL kongres 2021, Slovensko  

● 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 

● Hotel Tři věžičky u Jihlavy 
● Termín bude upřesněn 
● Lejska (Třebíč), Horáková (Jihlava), Topilová (Havl.Brod).  

 
Foniatrický kongres 2023 - v rámci UEP 2023 
 
 
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 9/2021 

● Prof. Plzák - návrh na prezidenta kongresu 
 

 
 
 
 
 
Gál, Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.uep2022.com/
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3. ORL časopis  
 

● Vydavatelství Mladá fronta v konkurzu, blokované účty MF – zatím 
nedošlo k tisku 4. čísla 2020, řešení v jednání, distribuce bude 
zpožděna 

● 1. 12. 2020 proběhlo výběrové řízení na nové vydavatelství 
časopisu – představeny firmy Care Comm; We Make Media; MF21 

● preferovaná firma Care Comm, která cenově odpovídá MF; má 
zavedený redakční systém, nabízí akvizici sponzoringu - informovat 
o preferenci ČLS JEP, která jedná za všechny odborné časopisy 

● ekonomicky ORL časopis v kladných číslech 
● poděkování kvalitním recenzentům 

 
 
Statistiky 
● V roce 2020 – vyšlo celkem 47 příspěvků (ve 4. číslech) 
● původní práce – 15; přehledový článek – 4; kazuistiky – 9; ostatní – 

19 
 

 Astl, Plzák 

4. Webové stránky ORL společnosti  
 

● Plnění obsahem – aktuality, ocenění 
● Říjen-listopad 2020 = 19 530 návštěv, nejnavštěvovanější stránka 

COVID 19 a čich/chuť 
 

ORLTube 
● Aktuálně obsahuje 71 příspěvků 
● Apelace na dodání příspěvků 

 Guarant, 
Plzák 
 
 
 
 
Guarant 

5. Projekt Čich Covid-19 
● hl. koordinátor Vodička, technická záštita Kalfeřt 

  
Statistika projektu k 1. 12. 2020 

● Podáno 1 649 žádostí 
● Odesláno 1 467 sad fixů (test OMT) 
● Vyplněných dotazníků 678 (47 %) 
● Vyhodnocených dotazníků 549 
● Pacientů s anosmií 97 (17,7 %) 

 
Finanční podpora projektu 

● Založen transparentní účet, Magistrátem hl. města Prahy 
odsouhlasena Veřejná sbírka 

● Nyní na transparentním účtu 115 600 Kč 
● Očekávané náklady na 5 000 ks testů – 483 445 Kč včetně DPH 

 
Sponzoringová a propagační podpora projektu 

● Osloveni klasičtí sponzoři ORL společnosti, zároveň osloveni i 
sponzoři mimo ORL obory 

● Připravena partnerská nabídka 
● Propagace projektu v rámci ORL Facebooku a AH Facebooku a 

LinkedIn 
● Rozeslán mailing na členy Výboru, na členy ORL společnosti 

společně s letákem k projektu a podpoře veřejné sbírky - prosba o 
šíření informace a podporu získání financí 
 

 Plzák, 
Vodička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sekce společnosti 
● Apel na sekce, aby zadávaly termíny svých akcí na 

webové stránky společnosti včas 

 Betka  
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Laryngologická sekce 
● Proběhl workshop zaměřený na rehabilitaci 

laryngektomovaných 
● Kongres ELS ve Stuttgartu 2020 – zrušený, 

přesunut do Berlína 2021 
● Zvažováno podání registračního listu 

k endoskopické laryngeální chirurgii  
 

Sekce ambulantních lékařů 
● 2x ročně kongresy SAOF – neproběhly v roce 

2020 
● Plánované 2 kongresy na rok 2021 (16. -17. 4. 

2021; podzim) 
● Aktivní činnost při kultivaci stávajících a podávání 

nových registračních listů - viz bod 11 
 
Otoneurologická sekce 

● Proběhl XXIX. otoneurologický kongres - virtuálně 
v odloženém termínu na podzim 

● Kurz Vestibulární systém – od teorie ke klinické 
praxi 

● Přeložený Neurootologický a neurootochirurgický 
kurz na duben 2021 

● Přeložený Otoneurologický kurz na říjen 2021 
 
Sekce slinných žláz 

● Salivární workshop v roce 2020 zrušen. Přesunut 
na konec roku 2021 - termín bude upřesněn 

● V přípravě registrační listy pro rok 2021 – 
diagnostická a terapeutická sialoendoskopie 

 
Sekce onkologická 

● Mezinárodní kongres kooperativní skupiny 
proběhl 1. - 3. 10. 2020 

● Plánovaný seminář v Kroměříži 2020 odložen a 
přesunut na rok 2021 do Znojma; podzim 2021 - 
termín bude upřesněn 

 
Sekce foniatrická 

● Z vedení sekce odstoupili Dršata a Zeleník na 
přelomu 9. a 10. měsíce 2020, nahradili je 
Havlová, Lejska 

● V únoru 2020 se uskutečnil celostátní foniatrický 
seminář na FF v Brně, ostatní akce zrušeny 

● V roce 2021 plánovány 4 foniatrické semináře 
(dle situace, termíny nejsou známy) 

 
Sekce chirurgie baze lební 

● Z roku 2020 přesunuty 18. Pracovní dny baze 
lební na 13. - 15. 5. 2021 

● Plánované registrační listy v roce 2021 – 
Transtemporální chirurgie patologického procesu 
spánkové kosti, vnitřního ucha a baze lební; 
Subtemporální chirurgie patologického procesu 
spánkové kosti vnitřního ucha a baze lební 

 
Sekce endokrinochirurgická 

● V roce 2020 uspořádán kurz Sonografie část C; 
ostatní akce odvolány 
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● V roce 2021 plánovaná akce Střešovické jaro 
(termín zatím neurčen) 

● Připravují kurz neuromonitoringu (termín zatím 
neurčen) 
 

Sekce rinologická 
● V roce 2020 uskutečněná akce – dny RAPPL 
● V roce 2021 v plánu dny RAPPL (14. - 16. 1. 

2021) 
● V roce 2021 FESS kurz 9. - 12. 11. 2021  
● Aktivita projektů: Poruchy čichu COVID-19 a 

biologická léčba Dupilumab 
● Kandidatura na kongres ERS 2025, Praha 

 
Sekce poruch dýchání ve spánku 

● Pravidelná schůze sekce  v rámci ORL kongresu 
přesunuta do roku 2021 

● Proběhly volby do sekce – vedoucí sekce: 
Ondrová; členové sekce: Betka Jr., Lánský, Kraus 

● V roce 2020 schválen registrační list DISE a 
schváleno sdílení s ČPFS  Iniciální nastavení 
optimální hodnoty léčebného přetlaku 
telemetrickým přístupem; Telemetrická kontrola 
nemocného s přetlakem 

 
Sekce mladých ORL 

● V roce 2020 – Kongres Mladých ORL zrušen po 
prvním řádném dni 

● ORL Akademie v Olomouci přesunuta na rok 
2021 (1. - 2. 10. 2021) 

 
Sekce otologická 

● Temporal bone course proběhl bez omezení 
v roce 2020 

● Otologický den přesunut na rok 2021 
● Temporal bone course – (27. a 28. 1. 2021) 
● Kurz endoskopické ušní chirurgie v roce 2020 

zrušen, přesunut na 2021 podzim 
 

Sekce dětské ORL 
● Pravidelné semináře 2020 zrušeny 
● Kandidatura na kongres ESPO 2025, Praha 

 
Sekce lůžkových oddělení 

● Národní ORL kongres - přesunut na rok 2021, 
proto pravidelná schůze vedení sekce 
neproběhla, v plánu 2021 - termín a místo bude 
určeno 
 

Pozn: Pokud není výše uvedeno jinak, pak u dané sekce plati: 
● Vypracované registrační listy za rok 2020 - 0  
● Plánované registrační listy v roce 2021 – 0 

7. Specializační vzdělávání + atestace 
  

Atestace ORL 2021  
● Termín atestace 16. 4. 2021 Ostrava 
● Termín atestace 15. 10. 2021 3. LF UK 

 Betka  
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● Složení zkoušejících atestační komise bez titulů: Astl, Betka, 
Brož, Čelakovský, Chovanec, Chrobok, Klozar, Komínek, Kovář 
Kraus, Lánský, Matoušek, Michálek, Plzák, Salzman, Skřivan, 
Slípka, Smilek, Stárek, Šlapák, Urban, Veselý, Zeleník 
 

Zkoušky po ORL kmeni 
● Termín zkoušky 15. 4. 2021 a 16. 10. 2021 většina lékařských 

fakult v ČR 
● Termín zkoušky 9. 4. - 8. 10. 2021 3. LF.UK 

 
Akreditační komise ORL a chirurgie hlavy a krku 

● Schůzi svolává MZ – prezenční jednání již 1,5 roku nebylo, AK 
žádosti schvaluje obratem průběžně online, není umožněna 
kontrolní činnost 

● Praxe vykonávaná na neakreditovaném pracovišti (z důvodu 
nevyřízení žádosti v zákonném termínu ze strany MZČR - doba 
schvalování až 1,5 roku!) – nutná okolkovaná žádost na MZ o 
uznání praxe na neakreditovaném pracovišti, MZČR uznává 
pouze ¾ doby praxe - opakovaně připomínkováno jak odbornou 
společností, tak ČLS i ČLK 
 

Akreditační komise foniatrie 
● Členové již obdrželi jmenovací listiny, schůze dosud nesvolána 
● Požadavek na udržení dosavadní praxe - společná jednání všech 

AK (ORL, dětská ORL, foniatrie a audiologie) 
● Nový Vzdělávací program foniatrie a audiologie dosud 

neschválen 

8. ČLS JEP, ORL z.s., účetnictví  
 

 
ČLS JEP účetnictví  

● Členské příspěvky 2020: celkem 150 neplatičů, výrazný nárůst, 
způsobeno změnou obesílání členů ze strany ČLS JEP - 
emailem, připomínkováno sekretariátu ČLS JEP 

● Požádána ČLS JEP o databázi, která bude srovnána zároveň 
s databází GI 

● Oslovení neplatičů vlastní cestou odborné společnosti 
 
Fiobanka 

● Hlavní nákladovou položkou jsou výrazně stoupající náklady na 
asociační management 

● Odsouhlaseno u vyúčtování firmy GI proúčtovat externí náklady 
skrze ČLS JEP 

 

 Plzák, 
Gál 

9.  Podpora mladých ORL 
 

● vyplaceny odměny administrátorům webu za rok 2019 (dr. Veselý 
se finanční odměny vzdal) 
 

Podpora mladých ORL 2020 - aktivní účast  
● národní ORL kongres – Dr. Šatanková → přesun žádosti na rok 

2021 
 

Cestovní granty 2020 
● absolvovala jen Dr. Maléřová (podmínky včetně publikace v ORL 

časopise splnila), k proplacení. Ostatní cestovní granty plánované 
na 2020 přesunuty na 2021 

 Plzák 
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Podpora mladých ORL 2021 - aktivní účast  
 

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

 
Rozpočet na rok 2021 – 137 000,- Kč  
 

 

10. VZP  

Dupilumab  
● Biologická léčba chronické rinosinusitidy s polypy (doporučení dle 

EPOS 2020) 
● inicializace jednání k posouzení úhrady potřebných léčivých 

přípravků: OS + VZP (ing. Šmehlík) 
● Plzák nabídl konzultace ve věci žádostí dle §16 

 

 
 

Plzák 
 

11. 
MZČR, registrační listy 

 
Ukazatele kvality 

● Sleduje samostatný orgán MZČR Kancelář zdravotního pojištění 
● V minulosti navržen ukazatel operace štítné žlázy 
● Na žádost o návrh dalších ukazatelů navrženo:  

● Chirurgická léčba nádorů hrtanu 
● Chirurgická léčba nádorů orofaryngu 
● Tonzilektomie, adenotomie 
● Chirurgie středního ucha 

 
Screening sluchu novorozenců a dětí ve věku 5 let 

● Vyhláška č.70/2012 Sb. O preventivních prohlídkách – postupuje 
pozitivně 

● novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování 

● příprava novely pozastavena, bude řešeno po 
parlamentních volbách 

● možnost dodatek k 48/1997 Sb. Zákon o veřejném 
zdravotním pojištění 

 
● Metodický pokyn Screening sluchu novorozenců 

● postupuje pozitivně 
● diskuse s legislativním odborem MZ 
● vydání 2020 nebo 2021 

 
 
Pedaudiologická centra 

● Zpracován systém PAC semaforu 
o Zpracován systém péče v jednotlivých krajích ČR na 

úrovni screeningu (porodnice), re-screeningu (ORL 
pracoviště) a diagnostiky a korekce (centrum)  

● Prosba na členy výboru o připomínky do týdne od online výboru 
společnosti 

● Následně bude systém PAC semaforu poskytnut pro lékaře a 
širokou veřejnost 

 
Registrační listy  

  
 
 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrobok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydrová,  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
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● schválení registračního listu DISE - Pracovní skupina k SZV 

3.12.2020 - platnost od 1.1.2022 
● Žádost o sdílení s ČPFS (spánková medicína) 

o Výkon 25266 - Iniciální nastavení optimální hodnoty 
léčebného přetlaku telemetrickým přístupem  

o Výkon 25268 - Telemetrická kontrola nemocného s 
přetlakem 

 
Registrační listy, které je třeba doplnit a opravit: 

 
● 71111 Tónová audiometrie  

● doplnění kalkulace audiometrické komory, doplnění času 
práce sestry se zvláštní odbornou způsobilostí 

● 72113 Vyšetření pro korekci sluchové vady první  
● 72114 Individuální nastavení sluchadla a jeho výdej  
● 72115 Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní (je zařazeno v L2 

místo L3) 
● 72121 Měření akustického tlaku před bubínkem pro objektivní 

přizpůsobení sluchadla  
● Specializace pracoviště je dána: 

● technickým vybavením pracoviště audiologickou 
technikou: klinický audiometr a tympanometr, tichá 
audiometrická komora nebo místnost odpovídající ČSN 
(příslušenství k audiometrickému vyšetření) 

● personálním vybavením: sestra se zvláštní odbornou 
způsobilostí (S3), ORL lékař (L3) nebo foniatr (L3). 

 
Audiologický asistent/technik  
 

● Práce na kvalifikačním standardu audiologického technika - 
Zeleník zpracoval veškeré anotace odborných audiologických 
předmětů 

● Kvalifikační standard bude zhodnocen právní zástupkyní ČLK, 
projednáno zasazení do aktuální legislativy 

● Následně v plánu oslovení vhodných vzdělávacích institucí 
(vytipována 3. LF UK a LF MU Brno) 

 
Poskytování kompenzačních sluchových pomůcek 
 
Nabídka Přípravného kurzu pro ORL lékaře k vydávání sluchadel 

o Doba trvání: 3 dny ā 8 hodin 
o Lektoři: Radan Havlík; Libor Černý; Ivan Jedlička 
o Garance ORL společnosti 
o 1x ročně 
o Kurz nebude uveden jako podmínka v registračních 

listech dané tématiky  
o Požadavek na finalizaci obsahu kurzu, který bude 

projednán na následujícím výboru 
 

Shoda na vytvoření dokumentu-koncepce, který shrnuje 
problematiku poskytování kompenzačních sluchových 
pomůcek/audiologický technik – pověřeni Gál, Dršata, Chrobok, 
Zeleník, Vydrová -  výsledný koncept bude projednán na 
následujícím výboru  
 

Projednáno vyjádření dr. Lavičky “Právní riziko: Zrušení podmínky ve 
smlouvě o úhradě foniatrických zdravotnických prostředků - sluchadla pro 
dospělé” - výbor bere na vědomí 

Plzák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydrová, 
Dršata, 
Zeleník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydrová, 
Plzák 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gál, Dršata, 
Chrobok, 
Zeleník, 
Vydrová 
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12. Noví členové společnosti  
 
MUDr. Karolína Hrubá – Thomayerova nemocnice 
MUDr. Lucie Smolová – nemocnice České Budějovice 
MUDr. Monika Gurčíková – nemocnice ve Frýdku-Místku 
MUDr. Lucie Šulcová – nemocnice Jihlava 
MUDr. Monika Šurábová – nemocnice ve Frýdku-Místku 
MUDr. Pavel Klail – Fakultní nemocnice Plzeň 
 
Žádosti o snížení členských příspěvků (mateřská/rodičovská dovolená) 
  

● výbor žádostem vyhovuje  
 

  
Šlapák 

13. 
Guarant  
 

● Nový formát zpravodaje  
● Platforma Ecomail pro rozesílání hromadných emailů – lepší 

dosah mailingu, informování hlavních nemocnic pro poskytnutí 
výjimky ve firewallu 
Spolupráce na projektu vyšetření čichu (projekt Covid-19): 

● vyřízení žádosti o veřejnou sbírku – projektová podpora 
● finalizace GDPR pro webové stránky cich.info 
● podpora propagace (soc. sítě ORL společnosti i 

společnosti GI-AH) 
● sponzoringová podpora projektu (oslovení možných 

sponzorů i mimo ORL specializaci) 
● statistická analýza – evidence počtu přijatých žádostí, 

vyhodnocených dotazníků, počtu anosmických pacientů 
● logistika projektu – zajištění fixových testů, rozesílka 

testů, vyhodnocování dotazníků 
 
Výbor společnosti rozhodl neprodloužit smlouvu na asociační 
management s Asociačním domem společnosti Guarant 
International po roce 2020. 
Výbor společnosti rozhodl navázat spolupráci s Asociační s.r.o. na 
následující období 4 let 2021-2024. 

 
Kincová 
 
 

14. Různé  
 
Epidemiologie zhoubných nádorů slinných žláz v České republice - 
projekt ČSORLCHHK 
 

● Typ studie: retrospektivní – multicentrická 
● Sledované období: 10 let  
● Základní kritérium pro zařazení pacienta do studie: Pacient léčený 

pro zhoubný nádor slinné žlázy v období 1. 1. 2009 až 31. 12. 
2018 

● Projekt zahrnuje 14 pracovišť (ORL + stomatologie) 
● Termín projektu: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2020 
● Hlavní koordinátor projektu: David Kalfeřt, odborný garant Michal 

Zábrodský 
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● Statistické výstupy budou dále komunikovány (publikace, 
přednášky, doporučení) 

 
 

Spolek Laryngektomovaných ČR  
● Žádost o finanční dar – výbor odsouhlasil částku 10 000 Kč 

 
Žádost o zařazení FN Olomouc (Salzman) mezi Centra kochleární 
implantace a mezi Centra pro aktivní středoušní implantáty  

 
● Výbor v současnosti nedoporučil rozšiřování počtu center 

(alokace případů, jednání s pojišťovnami a MZČR) 
 
 

 

 Výborové schůze v roce 2020 
 
26. 1. 2020 (ev.+ setkání s partnery), Praha 
30. 3. 2021, Praha 
8. 6. 202, Cubex Praha + setkání s partnery 9. 6. 2021 

 
 

Plzák 

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


