
Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 3.12.2019 

v parkhotelu Průhonice 
 

 

 

Přítomni (bez titulů): Chomiak, Repko, Běhounek, Dupal, Kunovský, Landor, Frič, Medek, Pilný, 

Strejc, Balík, Pavelka, Mach 

 

 

Omluveni (bez titulů): , Gallo, Šponer, Krbec, Trč, Bartoníček, Tomáš 

 

Nepřítomni (bez titulů): Kozák, Kubát 

 

 Hosté: Balík, Bartoníček, Šponer, Pavelka, Strejc 

 

 
 (originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře) 

 
 

 

1) Zahájení, schválení programu 

 

2)  Kontrola zápisu schůze 17.9.2019 

 

3) Úkoly a proběhlá jednání 

a) jednání 14.11.MZ k novým kódům v ortopedii nohy a další sdružené kódy – Dupal - jednání 

proběhlo konstruktivně, restrukturalizace kódů operativy nohy proběhla především zásluhou 

VZP. 5.12.19 bude jednání na MZ, delegováni Dr. Dupal a Doc. Hromádka. Od 1.1.21 

budou nové kódy součástí sazebníku.  Další problematiky budou řešeny: dětská ortopedie – 

FN Olomouc a Nemocnice Na Bulovce, dále osteotomie a nádory, ortopedie ruky – doc. 

Pilný, bude jednat se společností Chirurgie ruky. Restrukturalizace Spondylochirurgie – Dr. 

Cienciala, již zpracoval návrhy. Dále je nutno začlenit do jednání výboru ČSOT Technickou 

ortopedii – Dr. Krawczyk a Dr. Vosátka (předseda a místopředseda).  Jednání 

v traumatologii – na II. Ortop. klinice FN Motol v rámci DRG restart – prof. Havlas. 

V novém roce plánováno setkání se zástupci DRG – Dupal, Chomiak, Běhounek. 

b) výsledek jednání z 18.9. tzv. bílý program na MZČR – Krawczyk. Zatím nedořešeno přes 

kladné doporučení Ministra zdravotnictví, v novém roce by měla být novela zákona.  

Dr.Medek – problematika nového sazebníku zdrav. prostředků platného od 1.12.19 -  zatím 

se objevily chyby, omezení a problémy preskripce některých pomůcek, proto zatím seznam 

nebyl zveřejněn. Dr. Medek zpracuje během několika týdnů. 

c) Stanovisko Strejce a Medka k EET a doplatkům za léky užívané v 

ortopedii. Povinnost evidence od 1.5.2020. Vše co pacient zaplatí v ordinaci je příjmem 

ordinace. Možné režimy a postupy zpracuje Dr. Strejc s Dr. Medkem a odešle členům 

výboru a poté bude zveřejněno na stránkách ČSOT. Návrh Dr. Medka – oslovit ČLK 

ohledně doplatků od pacientů, postoj komory, schváleno. 

d) kurzy praktických dovedností na rok 2020 (Soggiorno) - informace na kraje rozeslány, 

očekáváme zpětnou vazbu- Běhounek. 

e) podepsaný dodatek smlouvy s Forinel na web. stránky, k dispozici na web. ČSOT Běhounek 

 

4) Informace o členské základně 

- Spolupráci s firmami Guarant a Forinel, propojení s www.csot.cz   - Běhounek. Guarant 

navrhuje smlouvu, bude podstoupena Dr. Strejcovi, řešení v prosinci a lednu. K tomu bude 

následovat hlasování per rolam. Dr. Frič – návrh paušálních plateb pro obě společnosti, 

http://www.csot.cz/


úprava smlouvy, která by vyhovovala ČSOT. Výbor zatím nepřijal závěr a pověřil Běhounka 

a Friče a Strejce k jednání s oběma společnostmi. Odhlasováno výborem. 

 

5) Zpráva vedoucího redaktora ACHOT  

- viz úkol z 17.9. – Krbec. Zaslal výboru vysvětlující dopis. Další k jednání na příštím výboru. 

 

6)  Zpráva ze zasedání akreditační komise ortopedie a traumatologie pohybového aparátu 

při MZ ČR  

- Gallo, žádosti o další akreditace. Celkem 30 žádostí, výbor seznámen s výsledky, některá 

pracoviště musí doplnit některé požadavky k udělení akreditace. Další datum jednání 

akreditační komise zatím nebylo stanoveno. 

 

7) Příprava XXIV. národního kongresu, Brno 20.-22.5.2020   

- Repko. Odborná témata zveřejněna, zahájení kongresu bude ve středu, proběhne volební 

schůze ČSOT.  

 

8) Informace ze SOR –Trč  

- zkouška po kmeni a atestace, otázky ke zkouškám po kmeni – schváleny. 

9) Různé  

a) Zpráva o 18. schůzi sekce dětské ortopedie při ČSOT a 41. Buloveckém sympoziu 

(Chomiak). Obě akce proběhly úspěšně s očekávaným zájmem účastníku, odborný program 

plně vyplnil obě sympozia.  

b) žádosti o účasti členů ČSOT ve výběrových řízeních (Chomiak). Jednodenní péče: ortopedie 

a traumatologie pohybového aparátu – Dr. Zmek, Ústí n. L. – 4.12.19 (Kacerovský),  Hradec 

Králové – První privátní ortopedické centrum 9.12.19 (Šponer), Prostějov – ambulantní a 

jednodenní péče 10.12.19 (Gallo, Pach). 

c) Žádosti Dr. Krawczyka:   Certifikovaný kurz Funkční diagnostika nohy (Česká pediatrická 

společnost) – nesouhlasné stanovisko k předložené formě, protože přesahuje kompetence 

fyzioterapeutů (Chomiak). Podpořeno výborem ČSOT.Žadost Dr. Krawczyka:  Předpisy 

ortéz praktickými lékaři  - nesouhlasné stanovisko podpořeno výborem ČSOT, dopis 

adresován Dr. Krawczykovi (Chomiak).  

d) Žádost České společnosti ultrazvukové medicíny: podpora v jednání o zvýšení („narovnání“) 

ohodnocení ultrazvukových vyšetření i v sektoru pohybového aparátu (kódy 09135 a 

09137). Podpůrné stanovisko napsáno (Chomiak), výbor ČSOT schválil.  

e) Mladí členové do výboru ČSOT (Chomiak) – MUDr. Lukáš Galek, Nemocnice Sokolov, 

specializace ortopedie 5/19, zaměření IT. Zájem pracovat pro ČSOT hlavně v prezentaci 

společnosti. Další zájemce – Doc. MUDr. Michal Tuček, ÚVN Praha. Návrh – účast těchto 

lékařů na jednáních výboru bez hlasovacího práva.  Schváleno výborem ČSOT.  

f) Noví členové: MUDr. Roman Čapek, MUDr. Lukáš Matějka, MUDr. Dominik Szmolka, 

MUDr. Miloslav Zmeškal, MUDr. Matyáš Jelínek, MUDr. David Surý.  

g) Frič: Granty podporující vzdělávání: výbor ČSOT souhlasí s proplacením předložených 

faktur pro vzdělávání ortopedů na sympoziích a kongresech.  

 
 

Příští schůze výboru ČSOT se koná dne 11.2.2020 

v Parkhotelu Průhonice 
 

 

Zapsal 3.12.2019: MUDr. Jiří Běhounek, vědecký sekretář ČSOT  

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


