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šení: otevřít diskusi k vizím a misi ČSOT; zlepšení práce výboru, pra-
covních skupin (některé stále nezačaly s činností); modernizace stránek
ČSOT, zcela nové platformy pro mladé – Facebook, Twitter, Instagram
apod. 

d) Další směřování ČSOT v době, kdy se okolní společnost velmi rychle
mění. 

e) Hospodaření – podle sdělení pokladníka společnosti je hospodaření
v kladné bilanci. 

f) Předseda poděkoval výboru za spolupráci a podporu. 

2. Informace k odložení voleb do výboru ČSOT – dr. Běhounek – roz-
hodnutí odložit volby schválil výbor ČSOT na svém jednání 18. 4. 2017
z důvodu nemožnosti zorganizovat volby podle pravidel, která platila
při předchozích volbách: není uzavřena smlouva s firmou Guarant

1. Projev předsedy ČSOT – prof. Gallo (včetně zprávy o hospodaření
společnosti za rok 2016, zpracovaný prim. Fričem). Hlavní body:

a) Přehled činnosti za první půlrok 2017 – práce na vzdělávacím programu
(společně s Akreditační komisí MZ ČR), velké množství úkolů odvede-
ných poradní komisí pro legislativní záležitosti a pro úhradovou vyhlášku,
pracuje také komise pro endoprotetiku a pro časopis ACTA.

b) Komise pro muskuloskeletální infekce už navrhla první doporučený po-
stup v ATB terapii infekcí kloubních náhrad a po schválení výborem
ČSOT a Společnosti infekčního lékařství bude stanovisko publikováno
v časopise ACTA. Výbor bude v této činnosti pokračovat, předseda spo-
lečnosti vyzval další skupiny, aby vypracovaly a předložily podobná
stanoviska. 

c) Aktuální problémy ČSOT: a) není jasné, jaká je mise ČSOT; b) nezájem
mladých ortopedů, resp. většiny členské základny o činnost ČSOT – ře-

Zápis z členské schůze ČSOT konané dne 17. 5. 2017 v TOP hotelu Praha 
a schůze výboru ČSOT s primáři

(na členskou schůzi ČSOT bez přerušení navázala schůze výboru ČSOT s primáři)

Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 18. 4. 2017 v Parkhotelu Průhonice

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Dupal, Frič, Gallo, Chomiak, Kacerovský,
Krbec, Kubát, Landor, Mach, Medek, Pilný, Procházka
Omluveni (bez titulů): Dungl, Kunovský, Repko
Hosté (bez titulů): Balík, Bartoníček, Janíček, Pavelka, Pink
Omluveni (bez titulů): Čech, Strejc, Šponer, Trč

1. Zahájení – schválení navrženého programu, kontrola zápisu bez připomínek
– prof. Gallo, dr. Běhounek.

2. Informace o vyřízených úkolech dle bodu programu 2 – bez připomínek
členů výboru.

3. Strategie jednání k úhradám, kultivace sazebníku, ZULP
a) Dr. Dupal informuje o jednání na VZP u náměstka MUDr. JUDr. Petra

Hoňka, kde byly vzneseny požadavky týkající se revizní TEP, ASK, alfa
defensinů, jednodenní péče a dalšího – bylo přislíbeno jednání s pracovní
skupinou VZP – dále řeší dr. Dupal, dr. Běhounek.

b) Jednání na MZ ČR s ředitelkou Ing. Helenou Rögnerovou o kultivaci sa-
zebníku výkonů – bude pokračovat – dr. Dupal.

c) Vysvětlení informace z dopisu nám. MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA
z MZ ČR o jednodenní péči – další jednání dr. Běhounek.

d) ZULP – podána informace a předán dopis z VZP o navržení zkrácené revize
na SÚKL – další jednání dr. Běhounek.

4. Informace z jednání Akreditační komise (AK) pro ortopedii a trauma-
tologii pohybového ústrojí (1. 3. 2017), resp. předsedů AK MZ ČR (22. 3.
2017) – vzdělávací program (VP) je z velké části připraven, jakmile bude
diskuse uvnitř AK ukončena, rozešleme materiál k připomínkování členům
výboru ČSOT, resp. primářům. Kromě prací na VP, které koordinuje doc. Ha-
vlas, máme úkoly z jednání předsedů AK MZ ČR – návrh odpovědi byl ro-
zeslán členům širšího výboru, současně probíhá připomínkové řízení v rámci
naší AK (termíny: do 20. 4. 2017, resp. do 30. 4. 2017). Finální návrhy
budou rozeslány.
K problematice se mimo jiné vyjádřil prof. Dungl, který nabídl k využití
materiály ILF. Výbor proto žádá prof. Chomiaka o zaslání všech podkladů
k atestačním zkouškám, které vycházejí z praxe ILF. 

5. Informace šéfredaktora časopisu ACTA – prof. Krbec dostal od předsedy
ČSOT podklady k jednání pracovní skupiny, s některými lze souhlasit, jiné
je nutné pečlivě zvážit. Výbor žádá komisi o projednání zaslaných návrhů
a přípravu podkladů k úpravě pravidel týkajících se řízení časopisu do 30. 4.
2017. 

6. Ceny výboru ČSOT – výbor projednal návrhy na udělení:
a) Zahradníčkovy ceny za rok 2016 a hlasováním rozhodl o udělení ceny práci:

Popelka S., Sosna A., Vavřík P., Jahoda D., Barták V., Landor I.: Jedenáctileté
zkušenosti s náhradou hlezna. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatolo-
giae čechoslovaca, 83:74–83, 2016.

b) Chlumského ceny za nejlepší knižní publikaci a hlasováním rozhodl o udělení
ceny práci: Zeman P. et al.: Artroskopie kyčelního kloubu. Praha: Maxdorf
2016.

7. Informace z jednání ekonomické komise, jednání s firmou Guarant –
prim. Frič informuje o jednáních, finančních nákladech a další možné spo-
lupráci se závěry:

a) dosavadní forma spolupráce s firmou Guarant je nevýhodná; 
b) vedení členské základny, příspěvků a stránek je však nepochybně užitečné

realizovat přes firmu Guarant; 
c) navrhli jsme firmě Guarant roční paušální platbu za základní průběžné 

aktivity, vše ostatní bychom řešili v režimu objednávka – platba; 

d) upravit je také nutné pravidla pro sponzoring ČSOT přes firmu Guarant
(ortopedická industrie vs. ostatní potenciální sponzoři). Firma Guarant
zatím další nabídku nepředložila. Výbor ekonomické komisi ukládá, aby
v jednáních pokračovala. Případné hlasování o návrhu smlouvy mezi
ČSOT a firmou Guarant na roky 2017–18 proběhne mezi členy výboru
per rollam. Současně zůstává komisi úkol rozpracovat strategii sponzoringu
pro ČSOT. 

8. Informace z ČLK – ČSOT v komoře zastupují prof. Dungl a dr. Pink.
Dr. Pink shrnul aktuální situaci vzdělávání přes komoru (před oborovou ko-
misí), resp. v posudkové činnosti. Prof. Krbec požádal, aby se mohli uchazeči
hlásit ke zkoušce před oborovou komisí s větším předstihem než je tomu
dosud. Rovněž další členové výboru podpořili hledisko „stejných podmínek“
pro všechny atestanty. 

9. Informace o XXI. Národním kongresu ČSOT – podal prof. Landor: kon-
gres je připraven, organizačně i finančně zajištěn, finální program je na
stránkách www.ortopedicke-centrum, bude vložen na stránky ČSOT. 

10. Různé
a) Výbor byl informován o návrhu RNDr. T. Pavlíka z DRG Re start o jednání

nad podklady pro úhrady lůžkové péče oboru ortopedie – výbor pověřuje
dr. Dupala a dr. Šimečka jednáním v uvedené komisi – stanovisko sdělí
RNDr. Pavlíkovi prof. Gallo.

b) Výbor byl vyzván k delegaci zástupců k jednání u Ústavního soudu – veřejné
slyšení k úhradám zdravotnických prostředků – výbor nominuje dr. Dupala,
dr. Medka, Mgr. MUDr. Strejce (byl na dnešní výbor omluven) – nominaci
oznámí na ÚS prof. Gallo.

c) Výbor po rozsáhlé diskusi jednomyslně přijal závěr navrhnout členské
schůzi odložení voleb nového výboru a prvního místopředsedy na pozdější
dobu: důvodem je dosud neuzavřená smlouva s firmou Guarant (tato firma
procesně a organizačně volby zajišťuje). Dojde tím k prodloužení funkčního
období stávajícího výboru (nikoliv předsedy) o 9 měsíců. Současně výbor
otevřel otázku revize stanov – předseda společnosti v této věci osloví členy
ČSOT a vystoupí na jednání členské schůze během NK.

d) Žádost Společnosti maxillofaciální chirurgie o sdílení ortopedických kódů
– výbor nesouhlasí se sdílením kódů – dopis připraví dr. Dupal, podepíše
prof. Gallo.

e) Výbor po projednání neschvaluje záštitu pro akci MUDr. Nepraše – Jedno-
denní sympozium Terapeutické a indikační hranice při akutních poraněních
pohybového aparátu – Fyzioterapie vs. operační řešení.

f) Výbor schvaluje udělení čestných členství ČSOT prof. MUDr. Miroslavu
Slavíkovi, CSc. a mimoř. prof. MUDr. Luboši Rehákovi, CSc. (odsouhla -
seno per rollam) in memoriam a MUDr. Jiřímu Stryhalovi – zajistí dr. Bě-
hounek.
Výbor minutou ticha uctil památku nedávno zesnulého prof. Slavíka. 

g) Noví členové – výbor schvaluje tyto nové členy ČSOT: MUDr. Jan Soukup,
MUDr. Martin Kubiče, MUDr. Jindřich Kratochvíl, MUDr. Jaromír Šrot.

Příští schůze výboru ČSOT se koná dne 13. 6. 2017 od 15.30 v Parkhotelu
Průhonice

Zapsal: 18. 4. 2017 MUDr. Jiří Běhounek,
sekretář výboru společnosti

Schválil: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.,
předseda ČSOT
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