
Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 18.6.2019 

v parkhotelu Průhonice 
 

 

 

Přítomni (bez titulů): Dupal, Chomiak, Krbec, Mach, Medek, , Pilný,  

 

Omluveni (bez titulů): Běhounek, Frič, Gallo, Kacerovský, Kozák, Kubát, Landor, Trč, Dungl, 

Repko, Tomáš 

 

Hosté: Balík, Šponer, Pavelka, Strejc 

 

Neomluveni: Kubát, Kunovský 

 

 
 (originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře) 

 
 

 

1) Zahájení  

- Schválení programu - Chomiak 

 

2) Kontrola zápisů 

- Kontrola zápisu schůze výboru 9.5.2019, schůze výboru s primáři a členské schůze ČSOT 

10.5.2019 

 

3) Splněné úkoly a proběhlá jednání  

a)  Jednání o úhradě viskoelastických preparátů –  (Chomiak dle zprávy Běhounka).   

Preskribční omezení kys. hyaluronové (jejich ev. změny) - (Medek) – léčení kortikoidy a 

viskoleast. preparáty - artróza II. st. radiologická. RTG diagnostika je obsolentní – úvaha o 

možnosti ASK diagnostiky a MRI diagnostiky – k jednání s pojišťovnami - změny, 

připomínky do 1.8.19 nutné  – přechodné období, platnost od 1.12.19 (psát kódy M170). 

Jednání Chomiak, Běhounek – VZP  

b) Schůzka s Mgr. Saglenou (Forinel) – změny web. stránek a sponzorství -  Chomiak, 

Běhounek.  

Zaslaný návrh. Mgr. Sagleny – seznam potenciálních sponzorů, kategorizace, kontrola 

smlouvy. Souhlas výboru  

 

4) Kurzy praktických dovedností 

a) žádost o podporu kurzů praktických dovedností na rok 2020 z fondů MŠ, MPSV – k jednání,  

úkol pro Dr.Běhounka  

 

5) Informace o jednání Komise pro úhradu ZP (Krawcyk, Chomiak) 

- požadavek na stanovisko výboru pro úhrady dětských ortéz na r. 2019. Vysvětleno, že rok 

2019 již poběží dle zavedeného schématu, inovace od cca března 2020. 

 

6) ACHOT 

- zpráva z  jednání na výboru a členské schůzi v rámci národního kongresu – rozvaha o 

zvýšení členských příspěvků a časopisu, finanční rozvaha  (Krbec)- za r. 2018 - příjmy z 

předplatného  - kladná bilance. 



- Navržený Model: členský příspěvek včetně časopisu: 1100 Kč/rok (časopis za 600 Kč za rok 

pro platícího člena ČSOT  namísto současných 900 Kč + event. možnost elektronické verze 

časopisu.  Nutná další diskuse. 

 

7) Zasedání akreditační komise  

- výsledky akreditací přečteny (Chomiak), příprava otázek ke zkoušce po kmeni – pracují 

členové SOR. Budoucí předseda SOR – Doc. Tomáš Pavelka, souhlasí, odsouhlaseno 

výborem.  

 

8) Doplatky na ZULP (Mesocain, kortikoidy) v souvislosti s plánovanou EET  

- (Medek) – nyní ZUM a ZULP – pořizovací cena v lékárně je vyšší než platba od pojišťovny, 

nutno vypisovat jako ZUM/ZULP, doplatek pojišťovny je mnohem nižší. Kdo má platit 

rozdíl? – lékař – nikoliv, není zařazeno do výkonu. Nyní se vybírá od pacienta, ale není to 

příjem lékaře. V EET by byla úhrada příjmem- řešení- navýšením včetně daně? Návrh – 

oslovit odborníky v účetnictví - Dr. Strejc, event. SUKL – k jednání příští výbor. 

 

9) Informace o Národním Kongresu ČSOT (Chomiak). Zpráva do ACHOT (Džupa) 

 

10) Informace o 20. kongresu EFORT v Lisabonu (Chomiak) 

- Více než 2500 účastníků, 77 národních asociací. Schůze předsedů asociací, plány a návrhy 

(Chomiak). Velmi nízká pasivní i aktivní účast členů ČSOT. Velmi dobrá úroveň prezentací 

(free papers) a firemních sympozií a ortopedických subspecializací (speciality days).  

 

11)  Jednání se zástupci VZP 

- Plánované jednání se zástupci VZP ohledně výkonů v ortopedii nohy (Běhounek, Chomiak, 

Dupal, Havlas) – zatím termín nebyl stanoven, v jednání - možné o prázdninách.  

-  

12) Různé  

a) Schválení nových členů ČOST: Dr. Michal Smolko, Dr. Erik Fidler, Dr. Luboš Baláž, Dr. 

Maryan Bobelyak, Dr. Jan Haider, Dr. Ondřej Adam, Dr. Daniel Večerník, Dr. Filip Lener,  

- výborem schváleni.  

b) Ulzabitova metoda. – řešeno na linii  Dr. Strejc – MZČR+ chirurgická společnost + ČLK  

(Chomiak). K jednání na dalších výborech ČSOT 

Příští schůze výboru ČSOT se koná dne 17.9.2019  

v Parkhotelu Průhonice 
 

 

Zapsal 18.6.2019: prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., v. r., předseda ČSOT 


