
Zápis z jednání výboru ČSOT konaného dne 9.6.2020  v 15.30 hod. 
v Parkhotelu Průhonice 
 
Přítomni: Chomiak, Běhounek, Repko, Gallo, Frič, Kunovský, Medek, Dupal, 
Kacerovský, Kozák, Kubát, Kunovský, Balík, Mach, Pilný, Tomáš, Bartoníček, Trč, 
Šponer, Pavelka, Strejc, Tuček. 
Omluveni: Krbec 
 
  
  
1. Zahájení, kontrola zápisu – Chomiak, Běhounek 
 
2. Úkoly z období nouzového stavu 
a) Elastická obinadla – omezení preskripce pro ortopedii (Chomiak, Medek).  
Ing. Drudgová (MZČR) potvrdila schválení úhradovou komisí, schválení bude 
součástí vyhlášky. 
b) Distraktor PRECISE –žádost VZP o schválení:  podpora ČSOT (Chomiak) – 
jedná se o IM hřeb, jehož motor je poháněn elektromagnetickou indukcí. Dlouhé 
kosti končetin lze distrahovat, zastavit distrakci, zkracovat. Hřeb je používán 
celosvětově i v Evropě: Slovensko, Rakousko, Německo, Švýcarsko. Výbor 
doporučuje používat na vybraných pracovištích, která se dlouhodobě zabývají 
prodlužováním končetin.  
c) Centra specializované onkologické ortopedie – dopis MZČR (Chomiak). Zatím 
neschváleno, návrh MZČR uspořádat schůzku ČSOT-ČOS-MZČR-ZP- event. s ÚZIS, 
zda je tato „diverzifikace“ potřebná.  Zástupci za ČSOT: onkologická skupina: 
Tomáš, Dupal, Matějovský  a event. Lesenský. Organizací dalších  jednání 
pověřen T. Tomáš. Vyjádření výboru – jednoznačná podpora. Primární maligní 
tumory budou centralizovány do pražského a brněnského centra,  ostatní nádory  
muskuloskeletálního aparátu budou léčeny podle současných zásad.  
d) Primariát ortopedie Jihlava (Chomiak).  Primářem ortopedicko-
traumatologického oddělení byl ředitelem jmenován chirurg-traumatolog MUDr. 
Kohout. Zástupce a garantem pro ortopedii je MUDr. Čepera. Nesouhlasný dopis 
předsedy ČSOT odeslán. Odpověď: Postavení primáře hájí ředitel i náměstek 
hejtmana pro zdravotnictví kraje Vysočina. Během epidemie neřešeno, bude k 
řešení na základě dopisu ministrovi ohledně koncepce oboru. 
e) Návrh k novele vyhlášky 134/1998. Navržené výkony k operacím v oblasti 
nohy (Dupal).  Schváleno, sazebník od r. 2021. Plánovaná schůzka na VZP s  Ing. 
Šmehlíkem ohledně úhrad. Běhounek, Dupal, Havlas, Chomiak.   
 
3. Elastoviskozní roztoky, diagnostická kritéria. Jednání s VZP a MZČR – Medek, 
Chomiak. Závěr–nerozlišovat primární a sekundární artrózu. Diagnostika RTG + 
další zobrazovací metody a operační ověření. Problém Hyalgan – je lékem, nikoli 
zdravotnickým prostředkem. Zatím ponechat jako lék. Další jednání: Běhounek, 
Medek. 
 
4. Jednání o doplatcích kortikoidů  - Medek. Zatím neřešeno kvůli pandemii 
COVID. Sleduje Medek. 
 



5. Smlouva s Forinel, převedení databáze členů od Guarant, řešení členské 
základny – Chomiak. Již výborem schválená smlouva s Forinelem podepsána 
9.6.2020 – Chomiak. Fa Guarant 8.6. zaslala dokumenty k ukončení smlouvy 
k 31.5.2020 a konečné vyúčtování. Kontrola smlouvy s Guarantem – Strejc, 
vyúčtování – Frič. Oba souhlasí.  Převzetí databáze - Chomiak, Běhounek, 
Saglena. 
 
6. Příprava a jednání o kódech chirurgie ruky – MZČR, VZP – Běhounek, Dupal, 
Pilný. Opět předjednat na VZP  (Běhounek). Nyní 6 výkonů (Pilný), součinnost se 
společností chirurgie ruky. Bude zaslán dopis předsedy ČSOT na MZ ČR.  
 
7. Jednání akreditační komise 18.6.2020 – Gallo – 17 žádostí.  
 
8. Jednání o spojování pracoviště Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
a traumatologie  jako postup na MZ ,otázka vyhlášky k zákonu 95/2004 Sb.– 
Chomiak, Repko, Běhounek 
 
9. Návrhy k dopisu ČSOT a SSTA a přednostů pro MZ ČR, ČLK, VZP, SZP a dalších  
ohledně jmenování přednostů/primářů ortopedických klinik/pracovišť 
(Chomiak, výbor). Hlasování o zkrácené formě dopisu, který zašle výbor ČSOT a 
prof. Havlas za akreditační komisi MZČR. Odhlasována zkrácená verze dopisu. 
Další diskuse – je nutno vypracovat metodický postup na jmenování přednostů a 
primářů ortopedicko-traumatologických oddělení. Jednání na podzim. Prof. 
Bartoníček – diskuse o obsahu slučování ortopedicko- traumatologických 
pracovišť.  
 
10. Národní kongres Brno 13.-15.9.20–  stav  řešení (Repko, Kacerovský). 
Přihlášeno 340 lékařů, organizace zajištěna, zahraniční hosté – čestní hosté – 
budou znovu osloveni. Schůze výboru bude v neděli, schůze  primářů v neděli, 
volební schůze v pondělí. Odborný program vypracován a zveřejněn.   
 
11. Návrh voleb na národním kongresu (celý výbor). Běhounek obešle 
primariáty, Medek  SAO k návrhu členů společnosti k doplnění do voleb do 
výboru. Žádost Forinelu o platících členech ČSOT, výzva členů k zaplacení 
členských příplatků. Hlasovací lístky budou vydávány na základě průkazného 
zaplacení členského příspěvku. Návrh předsedy volební komise: výborem 
odsouhlasen prof. Bartoníček. Běhounek zajistí účast Forinel,stánek a paní 
Zadražilovou s připravenými podklady pro volby do výboru ČSOT  
 
12. Chlumského cena (Běhounek)- návrh: Vavřík, Landor, Gallo, Koudela:  
Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu - odsouhlaseno.   
Zahradníčkova  cena (Tomáš) – česko-slovenskou komisí navržen článek 
Chomiak, Ošťádal, Dungl: Střednědobé výsledky léčení těžkých skluzů coxa vara 

adolescentium bez chirurgické luxace kyčelního kloubu – odsouhlaseno.  
 
13. Zpráva o časopisu ACHOT (Krbec, Chomiak) – již se daří postupný přechod na 
digitalizaci časopisu, archivace článků v digitální formě.  
 
14. Různé 



a) žádost o schválení konání národního kongresu  ČSOT 2026 v Českých 
Budějovicích (Chomiak) - schváleno. Zatím neschválené  termíny Národních 
kongresů v dalších letech – výbor schvaluje takto -  2022 – Olomouc,  2023 – 
Brno, FN u sv. Anny  (90. let), 2024  a 2025 FNKV Praha a Ortopedická klinika na 
Bulovce po dohodě obou pracovišť- schváleno.  
 
b) noví členové (Běhounek) – MUDr.Dlabaja Petr;MUDr.Havelec 
Martin;MUDr.Artem Šibalenko;MUDr.Češka Ladislav;MUDr.Jelínek Matyáš; 
MUDr.Dupal Tomáš. MUDr.Sloviak,Matúš schválen výborem již na jednání 
11.2.2020 !! 
 
c) Atestace ve spondylochirurgii z pohledu ortopedické specializace (Repko) – 
nová nadstavbová atestace – ortopedi, neurochirurgové, traumatologové. Výzva 
na ortopedická pracoviště, včetně okresních – členství ve společnosti 
spondylochirurgické pro ortopedy velmi vhodné 
Intradurální výkony bude nadále provádět jen neurochirurg. Léčení dětských 
deformit bude doménou pouze ortopedů. Odsouhlaseno výborem.  
 
d) Jmenování vedoucího Výukového pracoviště spondylochirurgie IPVZ: prof. 
Štulík na základě konkurzu. Jeho klinika je vedením IPVZ pověřena výběrem 
spolupracujících akreditovaných  pracovišť, přípravou vzdělávacích akcí, 
vedením předatestační přípravy a organizací atestačních zkoušek. Výbor vzal na 
vědomí. 
 
e) Národní registr endoprotéz v ČR: řešení současných personálních problémů 
(Chomiak, Dupal, výbor). Návrh dočasného spravování registru: vedoucí týmu: 
Dr. Hach (Mělník), zástupci Dr. Lošťák (FN Olomouc) a Dr. Kubeš (Ortopedie Na 
Bulovce), Dr. Fulín – 1. Ortop. klinika FN Motol. Odsouhlaseno  
 
e) Žádost firem – sponzorů kongresů, zaslat program kongresů /třeba ne 
definitivní/, ale alespoň sekce a rozdělení, minimálně 60 dnů před kongresem. 
 
f) Frič: dotaz na zkušenost nákupu kostních štěpů z kostní banky  v Brně – 
výrazné navýšení ceny (280 Kč/g). Navržené řešení: dohoda velkých nemocnic o 
výpomoci, vytvořit mapu kostních bank – rozeslat dotazník, kdo je schopen 
poskytnout kostní štěpy (Běhounek). 
g) informace o plánovaných kongresech – Kacerovský, bude vyvěšeno na web- 
stránkách ČSOT.  
 
Příští schůze výboru ČSOT se koná v době NK Brno v neděli 13.9.2020 
 
 
 
Prof.MUDr.Jiří Chomiak CSc.                                                      MUDr.Jiří Běhounek 
 Předseda  ČSOT                                                                             sekretář ČSOT  


