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ZÁPIS 

Č. j. 2021/10/22 
 

Ze schůze výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 
ze dne 22. října 2021, 9:00 – 13:00, Cubex Centrum Praha  

 

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

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

Schválení zápisu ze schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP konané dne 8. 6. 2021     

č. Úkol 
Zodpovídá 
Termín  

1. Kontrola úkolů z výboru společnosti 8. 6. 2021 

● Přehled plnění úkolů z minulého zápisu výboru 
● Zápis schválen hlasy všech přítomných 

 

Plzák 
 

2. ORL odborné akce – Česká republika  
 
ORL kongres 2021 Česká republika   
https://www.orl2021.cz/   
Kraus, FTN ve spolupráci s KORLCHHK 1. LF a FN Motol 
 
● Bez tištěné verze programu, pouze on-line na www a v aplikaci 
● Registrace 534 odborníků v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a 

blízkých oborů, z toho 491 lékařů a 43 zdravotních sester. Dosud nejvyšší účast 
samostatného českého národního ORL kongresu. 

● Odměna pro ORL – 100tis Kč, fakturaci zajistí Janůrková 
● Slavnostní zahájení – předání všech plánovaných cen za rok 2020 (Kutvirtova 

cena, Cena časopisu ORLaF, čestné členství prof. Chrobok, ocenění Dr. 
Raušerová, administrátoři www), zmínění ocenění z roku 2019, 100 let výročí 
české ORL společnosti  

● Setkání se sponzory – neformální setkání s partnery ORL společnosti a ORL 
kongresu s občerstvením. Účast výboru doporučována. 

● Stánek ORL společnosti – po celou dobu ORL kongresu 
● Natáčení pro ORLtube - IC a RT  
● Závěr kongresu – ocenění za nejlepší abstrakty/volná sdělení a e-postery 
● Po kongresu zhodnotit načasování termínu na víkend – větší účast mladších 

účastníků? ambulantních specialistů? 
● Závěrečný dotazník spokojenosti účastníků  

 
 

Plzák, 
Kraus, 
Guarant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.orl2021.cz/
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ORL kongres 2022 Česká republika - česko-slovenský Gál,  Brno  
8. - 10.6. 2022 (St – Pá) 

● Hotel International Brno  
● předání čestného členství ČLS JEP - prof. Kostřica     
● podpora CzechTourism – výše podpory zatím není známa 
● příprava grafiky, webových stránek a sponzorské nabídky  
● příprava odborného programu 
● rezervace kapacity hotelů na ubytování 

 
Představení nové projektové manažerky ORL kongresů – Anna Pražáková 
(Guarant) 
 
Plán národních kongresů: 
 2023 České Budějovice Mrzena + FN Motol 
 2024 Slovensko (česko – slovenský) 
 2025 Hradec Králové Chrobok  
 2026 Ostrava Komínek (česko – slovenský) 
 2027 Praha ÚVN Astl 
 
2025 21.-26.6. – Evropský rinologický kongres získala Praha (Plzák) - zatím není 
vybrán PCO-organizátor kongresu. Souhlas uspořádat v rámci akce česko – 
slovenský národní ORL kongres, pokud umožní ERS. Bude projednáno i 
slovenským ORL výborem, předběžný souhlas prezidenta SSO doc. Doležala.  
Vyčkat na výsledek kandidatury ESPO 2025 Praha, případného posunu termínu 
UEP 2023 v Praze. Poté dle potřeby upravit časový harmonogram národních a 
česko – slovenských ORL kongresů.  
 
Česko Německé ORL dny  

● 17.- 18. 9. 2021, Halberstadt 
● vznik Česko-německé ORL společnosti v plánu na příští akci v Plzni  

 
Česko Německé ORL dny 2022 – Plzeň 
V tradičním podzimní termínu nakupení s dalšími akcemi pro mladé ORL lékaře 
(ORL akademie a Kongres mladých ORL lékařů na Slovensku), po konzultaci 
organizátorů i s německými partnety potvrzen termín 15.-17.9.2022.  
 
Česko Německé ORL dny 2023 - Gera-Jena 
 
ORL akademie 2021  
Salzman, FN Olomouc 

● 1. - 2. 10. 2021, Olomouc    
● 180 účastníků, úspěšná akce 
● odměna pro ORL společnost 50.000 Kč 

 
ORL akademie 2022 
Komínek, FN Ostrava 

Otologický den Praha  
Bouček, FN Motol 

● https://otologickyden2020.cz/   
● 2. 12. 2021, Kaiserštejnský palác, Praha 

 
Otologický den 2022 - Chrobok, Hradec Králové 
Otologický den 2023 – Skřivan, naplánovat místo konání 

 
 
 
 
 

https://www.hotelinternational.cz/
https://otologickyden2020.cz/
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Foniatrický kongres 2021 
● 18. Česko – slovenský foniatrický kongres 2021 a XXXI. Celoštátne 

foniatrické dni E. Sedláčkovej   
● 7. - 9. 10.2021, hotel CROWNE PLAZA, Bratislava, Volutová 

Foniatrický kongres 2022 
● určit termín – sladit s ostatními akcemi (informován Lavička) 
● Lejska (Třebíč), Horáková (Jihlava), Topilová (Havl. Brod)  

 
Foniatrický kongres 2023 – v rámci UEP 2023 
 
UEP Praha 2023  
organizační výbor: prezident Bouček, čestný prezident Lejska, předseda 
organizačního výboru Dlouhá, členové: Adam, Betka, Černý, Dršata, Havlík, 
Lavička, Plzák, Tedla, Vydrová, Zábrodský, Zeleník  

● www.uep2023.com 
● 27.– 30. 9. 2023, Praha Cubex   
● UEP 2022 – jaro Antalya odložen, v jednání harmonogram UEP kongresů a 

propagace UEP 2023 Praha   
 
IFHNOS 2022 Řím 

● 1.- 4. 9. 2022 
● zaslány návrh řečníků 
● Akceptován RT: From Molecular Mechanisms of Head and Neck Cancer to 

Clinical Application, Moderator: Jan Klozar 
 
ESPO 2025 Praha  

● Kandidatura aktualizována, podána – soutěženo bude na přesunutém ESPO 
kongresu v Marseille 6.- 9.11. 2021 (Skřivan - prezident, Plzák) 
 

3. Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie 
 

● V roce 2021 vydána 3 čísla. Číslo 4 je připraveno tisku. 
● Časopis je díky DOI automaticky indexován i na portálu Researchgate  
● Úspěšná akvizice inzerce.   
● Již dva články v anglickém jazyce. 
● Naplánována kontrola účetnictví a smlouvy (pokladník Gál), výsledek bude 

předložen výboru.  
● Nutno počítat s navýšením výrobní ceny časopisu – nárůst cen energii a 

nákladů za papír. 
● Dle výsledků hospodaření a vyhodnocení ekonomiky časopisu uvažovat o 

změně vazby časopisu – více stránek.  
● Agenda přes internet a komunikace s autory se podařila zkrátit, avšak 

narostlo množství administrativní práce (recenze).  
● S ohledem na avizované ukončení aktivní činnosti doc. MUDr. M. Lejsky, 

CSc. navrženy změny redakční rady: noví členové prim. MUDr. Jitka 
Vydrová, as. MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.   

● doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. se přesune mezi čestné členy redakční rady. 
Výbor souhlasí, prof. Astl osloví doc. Dlouhou a doc. Lejsku. Noví kandidáti 
s nominaci souhlasí.  

● Připomenuto doporučení, aby i atestační práce v oboru Foniatrie byly psány 
se ve formě článku do ORL a F časopisu. 

  

Astl, Plzák 

http://www.uep2022.com/
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4.  Podpora mladých – Granty ORL společnosti  
 
Podpora mladých ORL 2021 - aktivní účast  
Česko-německé dny - podpora až 5 x 4 000 Kč - počet žádostí 5 / vyplaceno 20.000 
Kč 
Foniatrický kongres – podpory až 5 x 3 000 Kč – počet žádostí 0  
ORL akademie – podpora 6 x 2 000 Kč – počet příjemců podpory 6 - výplata v 
procesu 
ORL kongres – podpora až 30 x 3 000 Kč - počet žádostí 18 – výplata až po zaslání 
potvrzení o účasti 
 
Cestovní granty 2022 a Cestovní granty Ph.D. 2022 - nebyly vyhlášeny   
Schválené granty z roku 2020 - realizované stáže – Maléřová,  
Schválené granty z roku 2021 - realizované stáže – Kuderjavý 
Všem oznámena možnost prodloužení nástupu na stáž do 12/2022. 
 
Odměna koordinátorům screeningu sluchu 
12 x 5tis - vyplaceno 60.000 Kč 
 
Odměna za Kutvirtovu cenu 2020 
Matoušek, Maléřová, Kalfeřt – vyplaceno 50.000 Kč 
 
Odměna za cenu časopisu ORL a F 2020 
Lazák, Švejdová, Hyravý, Tedla – vyplaceno 30.000 Kč 
 
Odměny administrátorům webových stránek 
Plášek, Kalfeřt - vyplaceno 15.000 Kč 
 

Plzák 
Janůrková 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ČSORLCHHK ČLS JEP 
 
Účetnictví ČSORLCHHK ČLS JEP – předložena zpráva pokladníka   
 
Stav nedoplatků členských příspěvků - nedoplatky k 30.9. - 53.820 Kč.  
(31.7. - 82.100,-Kč; 31.5. 311.700,-) Od 1.8. upomínkové řízení přes sekretariát prof. 
Šlapáka.  
 
 
ORL z.s.  
Změna zápisu v ORL – Sídlo: Jabloňová 2882/102, 106 00 Praha 10 
Předloženo vyúčtování asociačního managementu za 9/2021 od Asociační s.r.o. 
 

Plzák, 
Gál 
Šlapák 
 

6. MZČR, VZP, registrační listy 
 
Kompenzace propadu dětské ORL péče v roce 2020 

- Žádost ČSORL o stanovisko, odesláno 8/2021 na ZP ČR a MZ ČR 
- Reakce MZ ČR z 12. 8. 2021 a VZP z 17. 8. 2021  

 
Vykazování výkonů na párových orgánech  

- Seznam výkonů prováděných na párových orgánech v odbornosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, odesláno na VZP dne 1.10. 2021 

-  
Národní onkologický program ČR 2022–2030  

- Připomínky ČSORL odeslány 11.8.2021  

Plzák, 
Chrobok, 
Vydrová 
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Řidičské oprávnění u osob se sluchovým postižením 

- Stanovisko ČSORL zůstává nezměněno. Jednání bude pokračovat, MZ 
požaduje zachování podmínky limitu sluchové ztráty.  

 

 

7. 
DRG restart vs kultivace SZV  

● Probíhá důkladná revize veškerých rinochirurgických kódů. 
● Vhodná postupná kultivace všech hospitalizačních RL – opět bude 

požadováno po vedoucích sekcí/pověřených osobách - vytvoření pracovní 
skupiny ke kultivaci RL 

● Gál bude nadále informovat výbor. 

Gál, 
Pokorný 

8.  Screening sluchu  
 
Statistika screeningu sluchu novorozenců ČR v roce 2020  

● Adresář pracovišť screeningu sluchu novorozenců, pedaudiologických a 
implantačních center Seznam krajských koordinátorů zveřejněn na www 

● Nedostatečné hlášení dat z Prahy a Středočeského kraje – zopakován návrh 
na uspořádání společného semináře pro neonatology v regionu – pověřen 
Skřivan 

 
Jednání s ÚZIS, MZ  

● Screening sluchu novorozenců/celostátní registr – program připraven.  
● Připravený metodický pokyn – je na MZ a čeká se na vyjádření. 

 
Kancelář zdravotního pojištění 

● Dodány výsledky z provedeného screeningu sluchu 5letých za roky 2018 a 
2019.  

● Zatím nejsou kompletní výsledky za rok 2020 – chybí data od VZP, která 
odmítla data dodat.  

Chrobok 

9. Koncepce poskytování kompenzačních sluchových pomůcek 
 

● Změna v rámci legislativy Biomedicínské technika (vyhláška 55/2011) – 
poděkování za přípravu textu MUDr. Mgr. Záleské 

● Již 4. běh (říjen 2021) Mimořádného kurzu – Kompenzační sluchové 
pomůcky pro ORL lékaře. Velký zájem. Do budoucna uvažovat o uspořádání 
obdobného kurzu pro lékaře před atestací.  

 

Vydrová, 
Zeleník, 
Dršata, 
Chrobok 
 

10. Specializační vzdělávání 

● Atestační zkoušky na podzim 2021 na půdě 3. LF UK se výrazně odlišily od 
dosud proběhlých atestací.  Praktická zkouška proběhla nově den před ústní 
zkouškou; obhajoba atestační práce neprobíhá jednotně hromadně předem 
za účasti oponenta a všech atestantů, ale byla součástí každé jednotlivé 
ústní zkoušky. 

● Letos probíhaly kmenové zkoušky na všech LF. Garanti na LF byli vyzváni, 
aby dodali přehled, kolik lékařů bylo zkoušeno – na jaře/v létě. Vyžadovaný 
způsob organizace se jeví významně neefektivní.  

Betka 
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Termíny atestací 2022: 
jaro – LF Brno 24. 6. 2022 
podzim - 2.LF Praha 9. 12. 2022 

 

11. Noví členové společnosti  
 
MUDr. Vlastimil Vlček -   FNUSA  
MUDr. Lucia Karaková – Nemocnice Havířov 
MUDr. Daniel Horský – Nemocnice Třinec   
MUDr. Michal Sisák – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 
MUDr. Karin Špindlerová – Slezská nemocnice v Opavě 
MUDr. Samuel Bakoš – FN Brno 
MUDr. Monika Francová – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 
MUDr. Viktória Hránková – FN Ostrava 
MUDr. Vojtěch Onderka – Městská nemocnice Ostrava 
MUDr. Darina Reva – Nemocnice Pardubického kraje 
MUDr. Dominika Rychtarová – Slezská nemocnice  
MUDr. Maryna Vitsenko – Nemocnice Děčín 
MUDr. Eva Vonšáková – Nemocnice AGEL Nový Jičín 
MUDr. Dora Čapková – FNKV 
MUDr. Zuzana Ondrejášová – Městská nemocnice Ostrava 
MUDr. Vendula Langerová – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov  
MUDr. Kristýny Néma – FN HK 
MUDr. Katarína Sláviková – FN Bulovka 
MUDr. Lenka Peterková – FN Motol 
MUDr. Petra Bačová – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 
MUDr. Michaela Mrázková – FTN 
MUDr. Aneta Bartůňková – FTN 
MUDr. Barbora Kučerová - FN Bulovka  
 
 
Žádosti o snížení členských příspěvků (mateřská/rodičovská dovolená) 
Výbor žádostem vyhovuje.  

Šlapák 

12. Asociační management  
 
ORLtube www.orltube.cz 

● natáčení RT a IC na ORL2021 – zveřejnit příspěvky dle souhlasů 
s natáčením. Na příštích akcích informovat autory dopředu. 

● spolupráce s firmou VIATRIS 
● Sanofi, Radix, Nutrego – natáčení RT   

 
Facebook  

● počet sledujících - 455 (rok 2020 – 150); počet přátel - 425  
● nárůst dosahu příspěvků (organické šíření), příspěvek cca 2-3x týdně 
● propagace ORL2021/Otologický den – jednotná grafika, plán příspěvků 
● možnost propagace dalších odborných ORL akcí 

 
 
 
Zpravodaj  

● číslo 3/2021 – v přípravě, rozesílka po ORL2021     
 

Janůrková 

https://www.orltube.cz/
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Ročenka 2020  
● zveřejněna na webových stránkách https://www.otorinolaryngologie.cz/o-

spolecnosti/rocenky/  
● elektronická verze rozeslána členům ORL 
● tisk 250 ks 

 
Mobilní aplikace 

● celkem 749 stažení (k 22.10.) 
● kongresové informace včetně možnosti výběru vlastního programu ORL2021 
● mailing s návodem k používání 
● do příští ORL akce vylepšit o další funkce (i na základě pokongresového 

dotazníku spokojenosti) 
 
Sponzoring 

● předložen přehled sponzoringu společnosti a časopisu 
● Eva Tlamsová – sponzoringová manažerka ze společnosti Asociační s.r.o. 
● konzultant za ORL pro sponzoring – MUDr. Kalfeřt 

 

13. Různé  
 

Stanovisko mezioborového panelu ke strategii poskytování péče při nárůstu 
počtu pacientů s onemocněním Covid-19 v České republice   
 
Cestovní granty pro aktivní účastníky (do 45 let) německého národního ORL 
kongresu,  25. – 28. 5. 2022. Termín podání žádosti o cestovní grant: 31. 10. 2021 
 
100 let ORL společnosti   https://www.otorinolaryngologie.cz/100-let-orl-
spolecnosti/  další díl seriálu zveřejněn na webových stránkách + zpravodaj + fcb 
Kniha Historie ORL - 100 let        

● již v pdf formě – více než 500 stran 
● vydání na přelomu roku 2021/2022 
● návrh prodejní ceny cca 200,-Kč/ks, definitivní stanovení nakladatelem 
● výbor odsouhlasil částku až 400 tis. Kč na financování tisku knihy 

 
 

Mezinárodní dny - nová rubrika na hlavní straně www 
https://www.otorinolaryngologie.cz/  Světový den polykání 12.12.  
 
Návratka 2022 pro ČLS JEP  
Formulář k odeslání do 15.12. Nová funkce v členské databázi – administrátora, 
který bude mít oprávnění nahlížení do evidence, schvalovat nově přijaté členy - prof. 
Šlapák 
 
Výběrové řízení na přednostu Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN 
od 1.10.2021 doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. 
 
40 let výročí dětské ORL kliniky Brno 
1. 4. 2021 - Mikulov, dvoudenní akce. Páteční jednání výboru 10-14 výbor, poté od 
15 h odborný program 
 
Šablona pro e-poster (národní ORL kongres, ORL Akademie) 
Návrh na rozvolnění shodného formátu pro e-postery. Určit rozměr/velikost písma, 
vlastní obsah více ponechat na autorovi – zvýšit různorodost a atraktivitu e-posterů.  

  

https://www.otorinolaryngologie.cz/o-spolecnosti/rocenky/
https://www.otorinolaryngologie.cz/o-spolecnosti/rocenky/
https://drive.google.com/file/d/1cXuY_J5he0u92XLQVJNk8a3lYjjnqRjf/view?usp=sharing
https://www.otorinolaryngologie.cz/100-let-orl-spolecnosti
https://www.otorinolaryngologie.cz/100-let-orl-spolecnosti
https://www.otorinolaryngologie.cz/
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Nová kniha Ultrazvuk v medicíně – nakladatelství Maxdorf, prof. Astl 
 
Foniatrická sekce 
Byl opět projednán návrh kodu "kontrola sluchově postiženého dítěte". V minulosti 
připravován doc. Lejskou, nedotažen do finální podoby. ZÁVĚR: Za současné 
situace není kód smysluplný ekonomicky ani v návaznostech systému vznikajících 
pedaudiologických center. 

 Výborové schůze v roce 2021 
1.12. - před Otologickým dnem, 14 - 18h Praha, spolu s vedoucími sekcí (osloví 
prof. Betka) Omluva z jednání V. Janůrkové, zástup Mgr. Kateřina Divišová  
 
Termín příštích jednání Výboru v roce 2022 
25.1.2022 10 hod Praha 
1.4.2022 10-14 hod Mikulov (původně na Výboru navrhovaný termín 8.4. není 
možný)  
8.6.2022 10 hod Brno – před ORL2022 

Plzák 

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


