
 

Zápis ze zasedání Výboru ČSOT, Neděle 13. 9. 2020  

Hotel International, Brno. 

 

1. Zahájení, schválení programu – Chomiak 

2. Kontrola zápisu schůze výboru z 9.6.2020 

3. Proběhlá jednání.  

3a. 17.7.20 Žádost o úpravu indikačních podmínek úhrady u elastoviskozních roztoků v 

Metodice VZP ČR – (Chomiak, Medek) pro Komisi pro kategorizaci a úhradovou regulaci 

zdravotnických prostředků MZ ČR. Navrhovaná změna indikačního omezení. Podpořeno 

zavést nová diagnostická kritéria: přímou vizualizaci a sonografickou/MRI vizualizaci.  

3.b. Jednání ve věci organizace péče v ortopedii – ústředí VZP 29.6.20 (Chomiak, Běhounek) 

– a) nové výkony v ortopedii nohy od r. 2021, b) nové výkony pro ortopedii ruky k zařazení 

od 1.1.22, c) elastoviskozní roztoky pro i.a. aplikaci, d) diskuse k dalším výkonům ve vazbě 

na implementaci CZ-DRG (zákroků na horním konci femoru, endoprotetika, hřeby a další) – 

zatím bez odezvy; e) JPL kod 10448 rekonstrukční ASK s použitím prostředku pro podporu 

biol.  hojení  - za společnost zpracuje předseda  SSTA – Havlas.   

3c) Žádost ředitelství VZP k vyjádření poskytovatele Nemocnice Vrchlabí o nasmlouvání 

odbornosti ortopedie (6H6) jako další odbornosti pod hlavní odbornost chirurgie (5H1) v rámci 

spojeného lůžkového fondu. Dále nasmlouvání TEP kyčle a kolene. Hlasování výboru per 

rolam (25.6.20) – ¾ členů výboru se vyslovilo pro: 1. nesouhlas k nasmlouvání odbornosti 

ortopedie (6H6) jako další odbornosti pod hlavní odbornost chirurgie v rámci spojeného 

lůžkového fondu; 2. nesouhlas s nasmlouváním výkonů pro operace TEP. 

 

3d) Jednání pracovní skupiny MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonu – Ortopedie ruky – 

28.7.20 (Chomiak, Dupal, Fibír, Pilný) – připomínky pojišťoven, koncensus s navrhovatelem- 

ČSOT 

3e) Jednání 31.8.20 na VZP – (Chomiak, Běhounek, Dupal, Havlas).  

1. Diskuse k ZUM,  již dříve navrhovaná jednání na Svazu ZP ohledně sjednocení  

úhradových mechanizmů (hlavně kódů balíčků). Jde zejména o poj. 207 se kterou má 

problémy několik zařízení JPL. 

2. Nové kódy pro oblast nohy a revize balíčků- dle návrhu doc. Hromádky a  prof. Popelky 

3. Diskuse ke kódu 66813 - Odstranění osteosyntetického materiálu ( balíček cca 6000 Kč 

nekryje celk. anestezii a rouškování) – zástupci pojišťovny zrevidují. 

4. Biologické implantáty u kódu 66041– metodika  SSTA a návrh smluvních limitů – kritika 

ze strany pojišťovny, SSTA doplní (Havlas) 

5. Centrová péče o primární nádory muskuloskeletálního systému –připravil Tomáš, 

Matějovský, Dupal, Lesenský – VZP bere na vědomí. 



6. Úpravy  navrhovaných kódů pro oblast ruky před jednáním  na MZD  - neuskutečnilo se. 

 

4) Výsledky jednání akreditační komise 18.6.20 – Gallo – projednáno 17 žádostí, některé 

odloženy a zaslány k doplnění.   

5) Návrh na jednání výboru s primáři, program odslouhlasden. 

6. Návrh programu Členské schůze - odslouhlasen 

7. Zpráva o jednání onkologické skupiny pro ustanovení center speciální onkologické 

ortopedické péče (T. Tomáš). Připravován již DRG signální marker.   

8. Různé – žádost městského soudu o novou registraci ČSOT (Strejc) – úkoly: Frič- 

finanční uzávěrky od r. 2014, Chomiak – žádost managementu NNB o potvrzení sídla 

v nemocnici Na Bulovce, plná moc k jednání. Běhounek – výsledky voleb, Strejc – 

právní zpracování.  

9. Noví členové: MUDr. Rudolf Ditmar, MUDr. Tomáš Axel Dupák, MUDr. Jan Kudrna, 

MUDr. Jiří Konopa, MUDr. Petr Dlabaja, MUDr. Jaroslav Kraus, MUDr. Jan Černý, 

MUDr. Daniel Večerníček, MUDr. Eliška Vaňásková, MUDr. Josef Dočkal, MUDr. 

Tobiáš Pralovskzký 

10. Závěr – termín dalšího zasedání výboru ČSOT – 8.12. 15.30 v Parkhotelu Průhonice.  

       

Zapsal  

Prof. MUDr. Jiří Chomiak,CSc 

Předseda ČSOT 

 

 

Volební komise na výroční členské schůzi ČSOT konané dne 14.9.2020 v West Bestern 

Premium hotelu Brno byl zvolena ve složení/bez titulů a křestních jmen/ 

Bartoníček – předseda, Slávik,Míka,Chaloupka,Vaněček – členové a provedla všechny tajné 

volby. 

Volba 1.místopředsedy a 2021-2022 a předsedy 2023 -2024 prof. MUDr. Jiřího Gallo  PhD – 

odevzdáno 65 lístků, 1 hlas neplatný, 62 PRO,1 PROT 

Volba Výboru ČSOT I.Kolo – odevzdáno 66 lístků –  

 

Kliniky – Havlas 50,Jochymek 6, Krbec 41,Landor 22,Pokorný 20,Šponer 19,Tomáš 

51,Tuček 25,Lesenský 23  

Zvoleni Tomáš, Havlas, Krbec do druhého kola postupují Tuček a Lesenský  

Primariáty – Kubát 60,Pilný 55,Běhounek st.47,Musil 41,Kozák 37 



Zvoleni –Kubát,Pilný,Běhounek st,Musil 

Ambulantní ortopedi – Dupal 63,Mach 52,Kacerovský 47,Medek 45,Kunovský 28 

Zvoleni –Dupal,Mach,Kacerovský,Medek 

 

Volba výboru II.kolo pouze kliniky – Tuček 36,Lesenský 29 zvolen Tuček 

 

Výbor bude následující období 2021-2022 pracovat ve složení: předseda 

Repko,1.místopředseda – Gallo,past prezident Chomiak,pokladník- Frič  

členové  za kliniky – Tomáš,Havlas,Krbec,Tuček,za primariáty – Kubát,Pilný,Běhounek 

st,Musil, za ambulantní ortopedy –Dupal,Mach,Kacerovský,Medek. 

 

Za správnost: prof. MUDr. Bartoníček Jan DrSc   

 


