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v jeho nekončícím a nekonečném úsilí o udržení možnosti 
poskytnout kvalitní péči maximálnímu počtu pacientů. 

Vážený pane profesore! 
Upřímně Ti blahopřejeme k Tvému kulatému jubi-

leu a děkujeme za vše, co jsi vykonal pro náš odborný 
i osobní růst i pro pracoviště, kde je nám velkou ctí s Te-
bou pracovat.  Přejeme pevné zdraví a uspokojení z prá-
ce, které jsi věnoval celý svůj život. Přejeme Ti do další 
životní etapy radost a mnoho zážitků v kruhu Tvé rodi-
ny, spoustu záběrů a záseků Tvého muškařského prutu 

následovaných úspěšnými souboji v proudu divokých 
řek a mnoho pokořených horských masivů při Tvých 
výstupech po ferratách. Přejeme Ti, aby sis udržel svůj 
elegantní humor a nadhled, který nás provázel po celou 
dobu práce s Tebou, a to v dobách dobrých i zlých

za kolektiv žáků profesora Antonína Sosny
Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

Prof. MUDr. David Pokorný, CSc.
Prof MUDr. David Jahoda, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc. 

Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 11. 6. 2013
v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice 

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Čech, Dungl, 
Dupal, Frič, Kacerovský, Kubát, Krbec, Landor, Mach, 
Medek, Pilný, Pink, Repko 
Omluveni (bez titulů): Gallo, Kunovský, Balík, Koude-
la, Trč, Janíček, Šponer
Hosté: Sosna
(originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře)

1. Zahájení
 – Prof. Krbec přednesl návrh programu bez připomínek.

2. Kontrola zápisu
 – Byl schválen, zápis z 15. 5. 2013 bez připomínek, 

pouze bude přiložen seznam osob jmenovaných jako 
zkoušející do zkoušek atestací za obor Ortopedie – 
stav z MZ ke 3. 6. 2013.

3. Volba sekretáře společnosti
 – Prof. Krbec navrhl za sekretáře na další období MUDr. 

Běhounka Jiřího. Protikandidát navržen nebyl, hlaso-
váním aklamací byl zvolen sekretář jednomyslně.

 – Sekretář po zvolení navrhl, při vynikajících předcho-
zích zkušenostech, kooptaci těch přednostů klinik, 
kteří nejsou přímo členy výboru, do výboru ČSOT. 
Návrh byl jednomyslně přijat.

4. Informace o sazebníku
 – As. Dupal informuje o jednání na MZ, tvorbě sazební-

ku a nynější situaci, kdy skládačka by navýšila nároky 
na finance cca o 2/3 současného stavu. Jednání dále na 
MZ absolvuje nyní 18. 6. 2013.

 – Vystoupení prim. Šimečka – prim. Šimeček předložil 
sestavu změn kódování a markerů pro systém DRG na 
rok 2014. Informoval o své komunikaci s VZP a NRC 
a o jednání o dalších postupech. Předložil přehled na-
vržených kódů a markerů s tím, že jednání na VZP 
a NRC povede na základě těchto dat Běhounek.

 – Pracovní skupina dále bude v kontaktu a v případě potře-
by projedná případné změny či doplnění z VZP a NRC.

 – Prim. Šimeček zašle e-maily o komunikaci s VZP Bě-
hounkovi k jednání.

 – Výbor jednoznačně podpořil návrh připravit k 1. 1. 2014 
stručný manuál k postupu vykazování dle skutečností, 

které lze ve vyhlášce a způsobech vykazování poskytnuté 
péče očekávat a předat je všem ortopedickým pracovištím.

5. Jednání na MZ
 – Kromě jednání Dupala 18. 6. je plánováno jednání na 

MZ k nadstandardům na 27. 6. 2013, za výbor se zú-
častní prof. Krbec a prof. Vavřík. 

 – Jednání k novele či úpravám vyhlášky 440 o Trvalých 
následcích úrazů, konané dne 26. 6. 2013 v15 hod., 
účast zajistí Medek – v případě zásadních výstupů ro-
zeslat členům výboru.

6. Členské poplatky
 – Sekretář Běhounek informuje o stavu členských pří-

spěvků, jejich výběru. Situace se výrazně zlepšila. 
Zbývají ještě dva týdny, počet neplatičů klesl pod 200.

7. Různé
a) Prof. Dungl informuje o EFORT 2013 Instanbul 

i o podmínkách k pořádání kongresu 2015 PRAHA 
27. 6. 2015 – příští výbor předložit nástin organizač-
ních i odborných výstupů pro zajištění maximálního 
úspěchu této akce.

b) Sekretář upozorňuje na dopisy ministra zdravotnictví 
a další k vyhlášce 267/1012 Sb. „Lázně“.

c) Výbor schvaluje odměnu za práci na sazebníku dle před-
chozích usnesení výboru – Dupal, Ballay, Zatrapa, Ši-
meček po 50 000 Kč. Organizačně vyřizují Frič a Dupal

d) Výbor schvaluje odměnu 20 000 Kč za přípravu voleb 
a podíl na práci kanceláře paní Šárce Zadražilové. 

e) Výbor ukládá sekretáři a pí Zadražilové pozvat na 
jednání výboru v září doc. Stehlíka se zprávou o vý-
sledcích NK 2013.

f) Noví členové: MUDr. Matej Smizansky, MUDr. Vít 
Hladký, MUDr. Lukáš Galek.

Příští schůze výboru 10. 9. 2013 v 16:00 hodin 
v restauraci Tarouca, Parkhotel Průhonice

Zapsal 11. 6. 2013: Prim. MUDr. Běhounek Jiří
 vědecký sekretář ČSOT
vidí: Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
 předseda ČSOT


