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ZÁPIS  

Č. j. 2021/01/26 

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

ze dne 26. ledna 2021, 10:00 – 13:30 on-line, videokonference GoToMeeting   
 

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

Šlapák, Vydrová, Zábrodský, Zeleník  
 
Omluveni:    0 
 
Hosté:   Janůrková, Divišová, Lavička,   
   
Schválení programu:   Program byl schválen hlasy všech přítomných.  
  Jednání výboru je usnášeníschopné.  

Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 1. 12. 2020     

č. Úkol 
Zodpovídá 
Termín  

1. Kontrola úkolů z výboru společnosti 1. 11. 2020 
● Přehled plnění úkolů z minulého zápisu výboru 
● Zápis schválen hlasy všech přítomných 

Plzák 
 

2. Postavení foniatrie a foniatrů v ČSORLCHHK ČLS JEP 
 

● vedoucí Sekce pro foniatrii a audiologii Dr. Lavička informoval o nespokojenosti 
vedení sekce s komunikací s ORL Výborem. Vedení sekce oslovilo členy sekce s 
Výzvou foniatrům, v které uvádí argumentaci a dotaz na založení samostatné 
odborné společnosti foniatrie. Definitivní výsledky hlasování nejsou v den jednání 
ORL Výboru k dispozici, předběžně je většina pro. 

● 21. 1. 2021 proběhla společná schůzka zástupců Sekce pro foniatrii a audiologii 
(Lavička, Černý, Lejska) a zástupců Výboru ČSORLCHHK ČLS JEP (Plzák, 
Betka)   
Projednaná témata  
- Nesouhlas ORL Výboru s uvedením nepravdivých informací ve Výzvě 

foniatrům 
- Postavení foniatrie a vztah k ORL a chirurgii hlavy a krku, rehabilitace sluchu.   
- Problematika vedení samostatné odborné společnosti (např. personální 

zajištění vedení samostatné společnosti, vzdělávání, zdravotnická legislativa, 
komunikace s MZ ČR a ZP, regulace poskytování zdravotní péče a jejího 
financování, podpora činnosti a pořádání kongresů, vydávávání časopisu 
Otorinolaryngologie a foniatrie, komunikace a participace na činnosti 
mezinárodních institucí, finanční otázky zajištění chodu společnosti, 
kooperace s ostatními odbornými společnostmi atd).  

 
● ORL Výbor vzal na vědomí písemnou omluvu doc. Lejsky za uvedení 

nepravdivých argumentací ve Výzvě foniatrům 
● Byla připomenuta nutnost kooperace vedení Sekce pro foniatrii a audiologii s ORL 

Výborem jak v rámci současného uspořádání, tak i v případě vzniku samostatné 
odborné společnosti.  Zopakován apel na zapojení vedení Foniatrické sekce do 
vzájemné aktivní spolupráce, např. při kultivaci registračních listů - přes 

Betka,Plzák, 
Lavička 
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opakované výzvy se vedení sekce na této činnosti v roce 2020 nepodílelo a pro 
rok 2021 (dle své zprávy o činnosti sekce) neplánuje. 

● V případě osamostatnění foniatrické společnosti zůstane zachována foniatrická 
sekce v rámci ORL společnosti 

● Výbor očekává  rozhodnutí vedení Sekce pro foniatrii a audiologii 

 

3. ORL odborné akce – Česká republika  
 
ORL kongres 2021 Česká republika ke 100. výročí ČSORLCHHK (1921-2021)  

● Kraus, Benešov ve spolupráci s KORLCHHK 1. LF a FN Motol 
● https://www.orl2021.cz/   
● 8. - 10. 6. 2021, Cubex Praha  
● Výbor diskutoval možnost virtuálního uspořádání kongresu – finální rozhodnutí 

bude vydáno do 31. března 2021 
● Podpora CzechTourism - schváleno 199.000,-Kč, platí i v případě virtuálního 

kongresu 
● 100 let výročí české a německé ORL společnosti - v jednání   
● Podpora hl. m. Praha v jednání 160 000 Kč - pouze pro prezenční kongres   
● Otevření registrace 18. 1. 2021  
● Status Joint Meeting AAOHNSF zůstává 
● V případě virtuálního kongresu rozhodnout o způsobu předání všech plánovaných 

cen za rok 2020  (Kutvirtova cena, Cena časopisu, čestné členství prof. Chrobok, 
ocenění Dr. Raušerová, administrátoři) a vhodné formy oslav 100 let ORL 
společnosti. 

 
18. Pracovní dny chirurgie baze lební  

● 16. - 18. 5. 2021 - zrušeno  
● nový termín 8. - 10. 5. 2022 

Plzák, 
Kraus, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  
Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie 
 

● Nový nakladatel Care Comm, s.r.o., Klicperova 604/8 150 00 Praha 5 
● Smlouva o spolupráci při vydávání odborných časopisů v přípravě 
● V přípravě 1. číslo - vydání koncem března 
● Care Comm zajistí distribuci časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie na 

Slovensko 
● 1. 1. 2021 schůzka FN Motol - nastavení spolupráce (ORL: Astl, 

Plzák, Zábrodský, Kalfeřt; Asociační: Janůrková, Tlamsová; Care Comm: 
Kolbasa, Michnová)  

● Předložena kalkulace 
● Nová grafická podoba časopisu - zachovat barevnost log, výběr ze dvou variant 

pomocí hlasování per rollam. Následně vyzvat Slovenskou ORL společnost 
k připomínkování  

● Nový redakční systém - Open Journal System (OJS) - v přípravě 
● Úprava pokynů pro autory, aby byly v souladu s portfoliem časopisů (např. Cesk 

Slov Neurol N) vydávaném nakladatelstvím - včetně změny citačního formátu - 
v přípravě  

● Od 1. čísla 2021 ke všem článkům bude přiřazeno DOI 
● Návrh doplnit DOI za posledních 5 let zpětně - výbor nemá připomínek   

 

Astl, Plzák 

5. 
ORLtube 
www.orltube.cz 

● 81 příspěvků  
● nově přidáno - webináře UEP/EAP a ERS  
● apelace na dodání příspěvků či doporučení na zajímavé přednášky  

Plzák, 
Janůrková 

https://www.orl2021.cz/
https://www.orltube.cz/
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● speciální mailing na členy, oslovit partnerské firmy  
 

6.  Projekt Čich Covid-19 
  

Statistika projektu k 20.1.2021 
● Podáno 2730 žádostí 
● Odesláno 2425 sad fixů (test OMT) 
● Celkem 1425 vyplněných dotazníků (58,76 %) 
● Vyhodnocených dotazníků 1254  
● Pacientů s anosmií 230 (18,34 %) 

 
Veřejná sbírka na podporu projektu  
● Apel na členy výboru, členy ORL (mailing na členy společnosti, žádost přednostů 

ORL klinik o sdílení, OS v rámci ČLS JEP)  
● Propagace projektu - nový leták 
● QR kód pro platbu 
● stav účtu - https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201875136 
● práce s portálem www.donio.cz , stránka ORL veřejné sbírky 

 
Výsledky ze získaných dotazníků jsou validní. Z dat je možné získat výstupy. Finanční 
prostředky získané prostřednictvím veřejné sbírky nestačí pokrývat náklady. Spolupráce 
s Guarantem při rozesílání testu parfémovaných fixů se musí ukončit.  

Plzák, 
Vodička, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
ČLS JEP, ORL z.s., účetnictví  
 
ČSORLCHHK ČLS JEP 
● Rozpočet 2021 předán ČLS JEP 
● Pokladník informoval o stavu hospodaření   
● Náklady spojené s webovými stránkami, ORL zpravodajem, ORLtube, mobilní 

aplikací budou hrazeny z účtu ČLS JEP 
● Stav nedoplatků - oslovení dlužníci vlastní cestou odborné společnosti 
● Výzva ke kontrole úhrady členských poplatků zveřejněna na webu ORL - 

https://www.otorinolaryngologie.cz/aktualita/informace-k-platbe-clenskych-prispevku/  
 
ORL z.s.  
● Předložen rozpočet 2021  
● Smlouva s Asociačním s.r.o. podepsána 15. 1. 2021  
● Příjem od CzechTourism musí být přeúčtován z FioBanky na vrub kongresu 

 
 

Plzák, 
Gál 
 
 

8. Podpora mladých ORL 
 
Cestovní granty 2022 a Cestovní granty Ph.D. 2022  
● Výzva k podání žádostí se nebude zatím vyhlašovat. 
● Vyhodnotit až dle vývoje situace a čerpání cestovních grantů 2020 a 2021, které 

dosud nebyly zrealizovány. 

Plzák, 
Janůrková 

9. MZČR, VZP, registrační listy 
 
Novela zákona o veřejném pojištění  
● Legislativní proces není ukončen. Veškerá jednání s MZ a VZP , která probíhala 

v letech 2019 a  2020, zatím nejsou definitivní. Zábrodský bude výbor informovat o 
vývoji.   

Dupilumab  
● Biologická léčba chronické rinosinusitidy s polypy (doporučení dle EPOS 2020) 
● Inicializace jednání k posouzení úhrady potřebných léčivých přípravků: OS + VZP 

(ing. Šmehlík) - VZP žádost o jednání zamítla.  

Plzák, 
Chrobok, 
Vydrová 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201875136
http://www.donio.cz/
https://www.otorinolaryngologie.cz/aktualita/informace-k-platbe-clenskych-prispevku/
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Revize registračních listů 

Odbornost 701 
71111 Tónová audiometrie 

Odbornost 702  
72113 Vyšetření pro korekci sluchové vady první  
72114 Individuální nastavení sluchadla a jeho výdej  
72115 Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní 
72121 Měření akustického tlaku před bubínkem pro objektivní přizpůsobení sluchadla 
 

Screening sluchu novorozenců  

Proběhlo jednání s ÚZIS a NSC celostátní evidence výsledků screeningu. Pozitivní postoj 
a možnost evidence novorozeneckého screeningu po celé ČR.  Výbor děkuje za aktivitu a 
podporuje další vyjednávání.   

 
 
 
Vydrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chrobok 
 

10. 
Koncepce poskytování kompenzačních sluchových pomůcek 
 
Koncepce sluchové rehabilitace 

● vyjádření Mgr. Prokopiusové, prezidentky Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z.s., - “Současná situace ve věci vydávání sluchadel, ale především v 
další péči o pacienty s vydanými sluchadly, není v současnosti uspokojivá.“ 
Podpora snahy ČSORLCHHK o vytvoření funkční koncepce.  

● Vypracován návrh koncepce rehabilitace sluchu 
 

Výdej sluchadel ORL lékaři 
● Možnost vydávání kompenzačních sluchových pomůcek pro pacienta od 18 let i 

ORL lékařem. Byla zrušena podmínka absolvování kurzu k výdeji sluchadel, který 
nebyl od r. 2001 uspořádán (dle vyjádření právníka “Pokud se odborná 
společnost rozhodla zrušit podmínku absolvování vzdělávacího kurzu, který navíc 
již nebyl realizován 20 let, jedná se naopak o narovnání podmínek pro všechny 
poskytovatele.”). 

● Navržen sluchadlový kurz pod hlavičkou ORL společnosti prostřednictvím IPVZ 
pro ORL lékaře - formu, obsah atd. dopracuje pracovní skupina 

● Vyjádření vedení Sekce pro foniatrii a audiologii o vhodnosti zorganizovat kurz pro 
ORL lékaře (dr. Lavička) - výbor bere na vědomí a koná - viz předchozí bod 
 

Audiologický asistent/technik  
1) Příprava „Kvalifikačního standardu přípravy na výkon zdravotnického 

povolání audiologický technik“ 
2) Oslovit potenciální vzdělávací instituce (3. LF UK – Astl, Plzák, LF MU Brno - 

Gál) 
3) V případě souhlasu znovu jednání s MZ ČR   
4) Následně legislativní kroky (projednány s právničkou Dr. Záleskou): Upravit 

zákon 96/2004 Sb., vyhlášku 55/2011 Sb., 39/2005 Sb. 
 

Audiologická sestra  
● Vhodné plánovat kurzy pro sestry s tématikou audiologie, rehabilitace sluchu - 

průběžně připravovat, vhodné naplánovat systém vzdělávání 

 
 
 

Vydrová, 
Zeleník, 
Dršata, 
Chrobok 

 

11.  Zpráva Revizní komise za rok 2020  
 
Revizní komise předložila zprávu za rok 2020.  RK neshledala žádné pochybení či 
nesrovnalosti v činnosti Výboru. Činnost je v souladu se stanovami společnosti.  
Výbor děkuje za zprávu a činnost RK.  
 

Kastner, 
Zábrodský 
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12. Noví členové společnosti  
 
MUDr. Anna Rumanová -  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 
MUDr. Lukáš Dvořák  – Krajská nemocnice Liberec  
Mgr. Pavlína Brothánková - Nemocnice Pardubice  
MUDr. Tu Do Van - Oblastní nemocnice Kladno 
MUDr. Petra Bencová – Nemocnice Znojmo 
 
Žádosti o snížení členských příspěvků (mateřská/rodičovská dovolená) 
Výbor žádostem vyhovuje.   
 

 
Šlapák 

13. Asociační management  
 
Mobilní aplikace 
● Nárůst počtu stažení aplikace (411 uživatelů)  
● Rozesílka push notifikací - podpora projektů a akcí ORL/Veřejné sbírky  

 
Zpravodaj  
● Číslo 1/2021 - termín rozesílky 20. 3. 2021 - výzva k dodání podkladů do 20. 2. 

2021 
● Nový formát v html, méně textu, nejdůležitější události  
 

Ročenka 2020  
● Příprava podkladů - výzva leden 2021 - dodání do 28. února 2021.  
● pouze elektronický formát   

 
Předání agendy od společnosti Guarant  

● Kontaktní email sekretariátu - orl@otorinolaryngologie.cz  
● Přesun hostingu webu na Active 24   
● Úprava hlavičkového dopisu ORL 
● Nová sponzorská nabídka na rok 2021  
● Přístupy do Fiobanky  

 

Janůrková 

14. Různé  
 
Šmejdi - podvodná reklama  
● http://dentvilleclinic.com/  
● podnět ORL na Magistrát hl. Prahy a MZ ČR 
● zveřejněna zpráva na webových stránkách orl  
● doc. Bouček - medializace případu v ČT 

 
Výstupy z dotazníku zaslaného ORL lékařům v rámci pandemie COVID-19 
● Extremely wicked, shockingly evil and undoubtedly COVID-19: the silent serial killer 

(Guha, Plzák, Schalek, Chovanec)  
● Face to face with COVID-19: highlights of challenges encountered in various ENT 

practices across the Czech Republic (a national survey) (Guha, Plzák, Chovanec)  
 
Komentovaná prezentace pro partnery  

● Není možné tradiční osobní setkání 
● Partneři obdrží komentovanou prezentaci s přehledem aktivit a činností 

ČSORLCHHK.  
 
Aktualizace shrnutí informací o specializačním vzdělávání v ORL 
● https://www.otorinolaryngologie.cz/vzdelavani/atestace/ 
● Změny:  

-  od r. 2021 sjednocen termín přihlášky a splnění povinností pro zkoušku po 
kmeni i atestační zkoušku - dva měsíce předem 

 

mailto:orl@otorinolaryngologie.cz
http://dentvilleclinic.com/
https://www.otorinolaryngologie.cz/aktualita/upozorneni-na-nekale-praktiky-smejdu-podvodne-nabidky-lecby-poruch-sluchu/
https://drive.google.com/file/d/1Se6--yKADjbz8ZYLr6MpDXGxcIxYLykP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Se6--yKADjbz8ZYLr6MpDXGxcIxYLykP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Se6--yKADjbz8ZYLr6MpDXGxcIxYLykP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Se6--yKADjbz8ZYLr6MpDXGxcIxYLykP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Se6--yKADjbz8ZYLr6MpDXGxcIxYLykP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTDl_zjfI57SqyxT2yp-osd3sXwBQLJb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTDl_zjfI57SqyxT2yp-osd3sXwBQLJb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTDl_zjfI57SqyxT2yp-osd3sXwBQLJb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTDl_zjfI57SqyxT2yp-osd3sXwBQLJb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IkbIul9KOj5KiDSI9X81qJyHjZhm_-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IkbIul9KOj5KiDSI9X81qJyHjZhm_-E/view?usp=sharing
https://www.otorinolaryngologie.cz/vzdelavani/atestace/
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- od r. 2021 Kurz “Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku” v rámci 
kmene organizován v pevných termínech na 1. LF UK Praha a MU Brno 

● Informovat členy ORL společnosti.    
 

Doporučená technika provedení stěru z nosohltanu k průkazu SARS-CoV-2  
● Nová záložka na webu v rubrice COVID  
● Dána k dispozici Klinické skupině COVID-19 MZČR k distribuci na odběrová místa 

 

 Výborové schůze v roce 2021 
 
30. 3. 2021, Praha (prezenční či videokonference)  
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 

https://www.otorinolaryngologie.cz/rinolikvorea-po-steru-z-nosohltanu-k-prukazu-sars-cov-2/

