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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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International spol. s r.o., která dodávala seznamy voličů (vysvětlení:
tato firma eviduje členskou základnu ČSOT, tj. voliče, kteří platí členské
příspěvky). 
Prof. Džupa vystupuje v diskusi – kritizuje rozhodnutí výboru a navrhuje

hlasovat o usnesení, které ukládá výboru ČSOT připravit a realizovat volby
ještě v roce 2017.

Prof. Chomiak navrhuje, aby se volby uskutečnily v listopadu v rámci
39. sympozia Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Hlasování o návrhu prof. Džupy: PRO 8 přítomných; PROTI 26;
ZRDŽELI SE 3 – návrh nebyl přijat, platí usnesení výboru ČSOT o od-
kladu voleb do příštího národního kongresu.

3. Diskuse – vystoupili kolegové T. Lena, J. Hofta, T. Pink, P. Dupal,
M. Krbec. 

a) Prim. Lena – reagoval na projev předsedy společnosti a potvrdil nezájem
mladší generace o ČSOT, vysvětluje si to nejen vlastnostmi „mladých“
ortopedů, ale také „při tažlivostí“ ČSOT. Doporučuje využít nové ko-
munikační prostředky (Facebook, Twitter, YouTube), zvát zástupce mla-
dých na jednání výboru, příp. vytvořit ve výboru místo pro mladého or-
topeda, zamyslet se nad podporou mladých ortopedů. 
Předseda společnosti náměty přivítal a podpořil.

b) Dr. Hofta – je téhož názoru, mladou generaci nezměníme, musíme jí
přizpůsobit ČSOT. Zdůraznil, že mladí kolegové dávají větší prioritu
volnému času a kvalitě života před kariérním postupem, resp. penězi. 

c) Dr. Pink – položil dotaz, jaký je vztah traumatologů k ortopedické ates-
taci, resp. ke vzdělávání po novelizaci vyhlášky o vzdělávání lékařů.
Prof. Gallo odpověděl, že je dvojí podstavba pod atestací z traumatologie,

a to chirurgie a ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Povaha
traumatologické atestace by měla být orientovaná na koncipování a řízení
traumacenter. Pokud se někdo vzdělával v traumatologii a chtěl by si
udělat atestaci z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, je uzna-
telná traumatologická příprava, ale před atestací si musí doplnit ortopedii
podle platného vzdělávacího programu. 

d) Dr. Dupal – navrhl, aby se ČSOT podílela na nákladech spojených s pro-
vozem časopisu ACTA např. formou odečtení předplatného z členského
příspěvku (tzn. každý, kdo platí příspěvky, by měl nárok na časopis),
dále navrhl se zamyslet nad nutností vydávat pouze elektronickou verzi
a komentoval i obsah. 
Prof. Krbec mírnil optimismus spojený s významem papírové verze ča-
sopisu, dále zdůraznil vědecký charakter časopisu, tzn. nebude možné
jej koncipovat jako vzdělávací časopis (to je platforma pro časopis 
Ortopedie). Je otevřený námětům k spolufinancování, aktuálně se pra-
covní skupina pro časopis ACTA zabývá celou řadou podnětů.

e) Prim. Šimeček ve svém vystoupení popsal aktuální dění spojené s pro-
jektem DRG restart (CZ-DRG). Upozornil na základní problém, kterým
je zastaralý a neadekvátní sazebník, bez kterého není možné budovat
nástavbu (případ musí být správně definovaný ...). Nabídl se, že připraví
stručný manuál pro ortopedy, který by bylo možné umístit na stránky
ČSOT.
Předseda ČSOT návrh přivítal a prim. Šimečkovi poděkoval, současně
ho požádal, aby zůstal aktivní v rámci pracovní skupiny pro DRG. 

V Praze dne 17. 5. 2017 MUDr. Jiří Běhounek
vědecký sekretář ČSOT

Zápis z jednání výboru ČSOT konaného dne 17. 5. 2017 
při XXI. Národním kongresu ČSOT v prostorách Top Hotelu Praha 

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Dungl, Dupal, Frič, Gallo, Chomiak,
Kacerovský, Krbec, Kubát, Landor, Mach, Medek, Pilný, Procházka,
Repko

Omluveni (bez titulů): Kunovský, Trč

Hosté (bez titulů): Balík, Čech, Bartoníček, Janíček, Pavelka, Šponer,
Strejc, Pink, Vavřík, Šimeček, Chaloupka

(originál prezenční listiny je založen u sekretáře ČSOT)

1. Zahájení, kontrola zápisu 
Představení MUDr. Mgr. Pavla Strejce.
Kontrola zápisu z minulého jednání, který byl výborem schválen

bez připomínek.

2. Akreditační komise – vzdělávací program
Předseda informoval o práci Akreditační komise, doplnění stávajícího

vzdělávacího programu i práci na nové verzi vzdělávacího programu
dle novely zákona č. 95/2004 Sb. Příští schůze AK proběhne dne 19. 5.
2017. Všechny materiály budou před odesláním na MZ rozeslány k při-
pomínkování. 

3. Informace pracovní skupiny pro jednání s MZ ČR, s pojišťov-
nami a pro DRG
Dr. Dupal informoval o slyšení u ÚS ve věci úhrad za PZT a způsobu

stanovení ekonomicky náročné ceny: rozsudek zatím není znám.
Informace o jednání na VZP o jednodenní chirurgii: snaha přesvědčit

VZP k jednání s ostatními ZP o sladění přístupů a úhrad – na úkolu
nadále pracuje skupina dr. Dupala.

Informace o jednání na VZP ohledně úhrady artroskopií: návrh
VZP je vytvořit dva základní skupinové kódy pro ASK výkony –
výbor žádá pracovní skupinu pro ASK operace vedenou doc. Ha-
vlasem o zpracování stanoviska do příští schůze výboru; informace
a zadání předá dr. Dupal.

Dr. Dupal současně žádá o zpracování metodického listu ČSOT
pro: a) profylaktické podávání ATB; b) diagnostický protokol pro in-
fekce kloubních náhrad; c) prevenci TEN u TEP při hospitalizaci –
jako podklad pro jednání na VZP o úhradách v příslušných segmentech.
Výbor žádá o zpracování příslušných návrhů pracovní skupinu pro
endoprotetiku (metodický list pro prevenci TEN; odpovídá prof. Lan-
dor) a pracovní skupinu pro muskuloskeletální infekce (profylaxe
ATB, diagnostika infekcí kloubních náhrad; odpovídá prof. Gallo) do
příští schůze výboru.

DRG restart: dr. Dupal informoval o jednání s dr. Pavlíkem (data
by se měla sbírat z více než 40 nemocnic), informace podal také
prim. Šimeček (jeho zápis je k dispozici). Výbor doporučuje pokra-
čovat – přes rozdílné pohledy obou referujících – v jednání s touto
skupinou a pokusit se zpřesnit model, který vytváří. Současně výbor
vyzývá přednosty všech klinik a zájemce z řad primářů k posílení
skupiny ČSOT pro DRG; jména a kontakty na odborníky, kteří se
problematice věnují, předávejte dr. Dupalovi (vedoucí skupiny; další
členové skupiny jsou prim. Šimeček, dr. Hach, dr. Lošťák).

Úhradová vyhláška na rok 2018: měla by být připravena k připo-
mínkování koncem května – odpovídá dr. Dupal a jeho skupina. 

4. Informace ekonomické skupiny výboru ČSOT 
Informace prim. Friče o hospodaření ČSOT.
Informace prim. Friče o jednání s Guarant International spol. s r. o.:

Na poslední chvíli předložila firma další nabídku; která je opět k jed-
nání. S ohledem na přístup dosavadního partnera předkládá prof. Dungl
návrh, aby administrativní podporu pro ČSOT poskytovala firma 
Ortopedické centrum s.r.o. Výbor po diskusi žádá prim. Friče a jeho
skupinu o urychlené jednání se zástupcem Guarant International
spol. s r.o. – termín do příští schůze výboru, tj. do 13. 6. 2017. Ne-
bude-li možno postoupit dále, doporučuje výbor předat jednání s ve-
dením společnosti prof. Gallo a dr. Běhounkovi. 

5. Informace pracovní skupiny pro časopis ACTA
Prof. Krbec informuje o dosavadním jednání skupiny o časopisu

ACTA (přes email) a sděluje, že svolává skupinu na 13. 6. 2017 do
Parkhotelu Průhonice na 13:30 – prostor zajistí dr. Běhounek.

6. Noví členové
Noví členové schválení výborem: MUDr. Jiří Bomer; MUDr. Aneta

Černá; MUDr. Miloš Dunajský; MUDr. Petr Hoza; MUDr. Chady Ir-
faan; MUDr. Michal Karpíšek; MUDr. Josef Louda; MUDr. Tadeáš
Malec; MUDr. Jakub Rivec; MUDr. Josef Václavek. 

Příští schůze výboru ČSOT se koná dne 13. 6. 2017 v Parkhotelu
Průhonice od 15:30 hodin

Zapsal 17. 5. 2017: MUDr. Jiří Běhounek, 
sekretář ČSOT 

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