Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 9. 2. 2021 v 15.00 videokonferenčně:
Přítomni – připojeni: Běhounek, Frič, Gallo, Havlas, Chomiak, Kacerovský, Krbec, Mach, Medek, Musil,
Repko, Tomáš, Tuček, Balík, Bartoníček, Galek, Landor, Pavelka, Strejc
Omluveni: Dupal, Kubát, Pilný, Šponer, Trč.
1. Zahájení – schválení programu:
Schůzi po připojení všech účastníků zahájil předseda prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. Poděkoval
předchozímu předsedovi prof. MUDr. Jiřímu Chomiakovi za dva roky velmi plodné a intenzivní práce a
konstatoval, že slova končícího a nového předsedy byla zaslána do časopisu ACTA CHIR ORTHOP TR a
jsou také umístěna na www.csot.cz.
Navržený program videokonference byl schválen.
2. Kontrola zápisu ze schůze výboru 8. 12. 2020:
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
3. Informace o jednání na MZ – kódy:
Přílohou zápisu bude sdělení kolegy MUDr. Dupala, který byl omluven. Prof. MUDr. V. Havlas, Ph.D.
informoval o tom, že výkony v oblasti nohy byly přijaty, odsouhlaseny na MZ a pro nemocnice jsou
promítnuty do DRG. Je potřeba jednání jednotlivých nemocnic a jejich ředitelů o nasmlouvání kódů
s vedením ZP v krajích. Prof. Havlas zašle tabulky s kódy i váhy DRG a budou přílohou tohoto zápisu a
poskytnuty všem primariátům.
4. Informace o jednání na VZP – diskuze k nesouladu výše materiálových nákladů:
Prof. Chomiak promluvil o posledních jednáních na VZP ohledně operativy ruky a zápěstí. Předá
písemné informace o jednáních k výkonům na ruce jak na MZ, tak i na VZP – otázka jednání
k materiálovým nákladům. Výbor se jednoznačně shodl na pokračování jednání s VZP – skupina
Chomiak, Dupal, Havlas, Běhounek bude jednat dál – odpovídá Běhounek.
5. Zpráva z akreditační komise:
V současné době je k jednání 7 žádostí, prof. Gallo je rozdělil mezi zpravodaje, předpokládá, že do
konce února zkompletuje jejich stanoviska a do konce března 2021 by měla být tato část uzavřena i
s MZ – informace na příštím výboru.
6. Zpráva o jednáních ohledně traumacenter na MZ:
Prof. Repko informoval o proběhlých jednáních s předsedy Společnosti úrazové chirurgie prim.
Märzem a Chirurgické společnosti prof. Kalou, která budou dále pokračovat, neboť názory na
strukturu, a hlavně vzdělávání, se rozcházejí, a konstatoval, že termín jednání o traumacentrech II.
typu byl posunut na 16. 2. 2021. Výbor po diskuzi ustanovuje pracovní skupinu ve složení – Repko,
Džupa, Bartoníček, Havlas, která za jednání odpovídá. Prof. Repko si jako předseda přizve případně
další odborníky – informace na příštím výboru.
7. Informace o závěrečném vyúčtování s firmou Forinel:
Prim. Frič informoval o platbách, výběru členských příspěvků a dalších výstupech s vyúčtováním se
společností Forinel. Bude přílohou zápisu, rozesláno všem.
8. Stav výběru členských příspěvků a dodávek časopisu ACTA:
Kolegové Krbec a Frič informovali o stávající situaci a nákladu tisku časopisu ACTA v souvislosti se
změnou rozesílání a zvýšení členských příspěvků. Vzhledem k tomu, že je potřeba číslo 1 časopisu
ACTA již připravit do tisku a výběr členských příspěvků je teprve zahájen, výbor se usnesl
jednomyslně na následujícím postupu. Po propočtu zadá prof. Krbec pro potřeby členů ČSOT /nejsou
to knihovny, platící instituce ani Slovenská část/ cca 800 kusů výtisků a budou zaslány všem členům

zatím bez ohledu na členské příspěvky. Spolupráci se společností Forinel a Galén zajistí Krbec a Frič.
Posléze po ukončení výběru členských příspěvků, nebudou-li platit všichni, další čísla neplatičům
nebudou zasílána. Případnou ztrátu uhradí ČSOT, jak rozhodl výbor. Platbu členských příspěvků je
potřeba realizovat do 31. 3. 2021 – společnost Forinel tak zasílá faktury. Platba Postservisu, pokud
členové již uhradili 900 Kč za časopis jim, bude vrácena, jakmile zaplatí členské příspěvky. Otázka
výběru a postupu na rok 2022 bude předmětem dalšího jednání na základě návrhu prim. Friče.
Protože dochází k větší vazbě a spolupráci ČSOT se společností Galén, výbor ustanovil pracovní
skupinu ve složení: dr. Strejc, prof. Krbec, prim. Frič, která připraví podklady pro smluvní ujednání
/smlouvu/ o komunikaci, platbách, vzájemném smluvním vztahu a povinnostech jednotlivých stran,
tj. ČSOT a vydavatelství GALÉN.
9. Změna termínu konání XXV. NK ČSOT:
Prof. Bartoníček informoval o změně termínu konání NK, která byla hlasováním výboru per rollam
schválena, na 19.–21. 9. 2021 v Clarion Congress Hotelu v Praze.
10. Noví členové – výbor schvaluje nové členy:
MUDr. Tomáš Ninger; MUDr. Tomáš Strnad; MUDr. Petr Zoufalý; MUDr. Jiří Váchal; MUDr. Ondřej
Sebera.
11. Různé:
Prof. Krbec; doc. Pavelka a prof. Havlas informují o jednání KOR a SOR (5.2.21) k úpravě způsobu
zkoušení u atestací tak, že jsou buď zkoušeny 3 otázky, nebo 2 otázky, a rozbor atestační práce či
práce v časopisu. Výbor ČSOT jednomyslně dospěl k závěru, že u atestace z ortopedie se budou
zkoušet 3 otázky a práce či článek v časopise bude součástí podávané přihlášky k atestaci – formální
realizaci zajistí členové ČSOT na následujících jednání KOR, SOR a akreditační komise.
Příští schůze výboru se bude konat 6. 4. 2021 v 15.00 hod – forma (prezenční či videokonferenční) a
ev. místo budou dle možností včas oznámeny.
Zapsal MUDr. Běhounek Jiří st., sekretář ČSOT
Prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., předseda Výboru ČSOT

