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International spol. s r.o., která dodávala seznamy voličů (vysvětlení:
tato firma eviduje členskou základnu ČSOT, tj. voliče, kteří platí členské
příspěvky). 
Prof. Džupa vystupuje v diskusi – kritizuje rozhodnutí výboru a navrhuje

hlasovat o usnesení, které ukládá výboru ČSOT připravit a realizovat volby
ještě v roce 2017.

Prof. Chomiak navrhuje, aby se volby uskutečnily v listopadu v rámci
39. sympozia Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Hlasování o návrhu prof. Džupy: PRO 8 přítomných; PROTI 26;
ZRDŽELI SE 3 – návrh nebyl přijat, platí usnesení výboru ČSOT o od-
kladu voleb do příštího národního kongresu.

3. Diskuse – vystoupili kolegové T. Lena, J. Hofta, T. Pink, P. Dupal,
M. Krbec. 

a) Prim. Lena – reagoval na projev předsedy společnosti a potvrdil nezájem
mladší generace o ČSOT, vysvětluje si to nejen vlastnostmi „mladých“
ortopedů, ale také „při tažlivostí“ ČSOT. Doporučuje využít nové ko-
munikační prostředky (Facebook, Twitter, YouTube), zvát zástupce mla-
dých na jednání výboru, příp. vytvořit ve výboru místo pro mladého or-
topeda, zamyslet se nad podporou mladých ortopedů. 
Předseda společnosti náměty přivítal a podpořil.

b) Dr. Hofta – je téhož názoru, mladou generaci nezměníme, musíme jí
přizpůsobit ČSOT. Zdůraznil, že mladí kolegové dávají větší prioritu
volnému času a kvalitě života před kariérním postupem, resp. penězi. 

c) Dr. Pink – položil dotaz, jaký je vztah traumatologů k ortopedické ates-
taci, resp. ke vzdělávání po novelizaci vyhlášky o vzdělávání lékařů.
Prof. Gallo odpověděl, že je dvojí podstavba pod atestací z traumatologie,

a to chirurgie a ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Povaha
traumatologické atestace by měla být orientovaná na koncipování a řízení
traumacenter. Pokud se někdo vzdělával v traumatologii a chtěl by si
udělat atestaci z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, je uzna-
telná traumatologická příprava, ale před atestací si musí doplnit ortopedii
podle platného vzdělávacího programu. 

d) Dr. Dupal – navrhl, aby se ČSOT podílela na nákladech spojených s pro-
vozem časopisu ACTA např. formou odečtení předplatného z členského
příspěvku (tzn. každý, kdo platí příspěvky, by měl nárok na časopis),
dále navrhl se zamyslet nad nutností vydávat pouze elektronickou verzi
a komentoval i obsah. 
Prof. Krbec mírnil optimismus spojený s významem papírové verze ča-
sopisu, dále zdůraznil vědecký charakter časopisu, tzn. nebude možné
jej koncipovat jako vzdělávací časopis (to je platforma pro časopis 
Ortopedie). Je otevřený námětům k spolufinancování, aktuálně se pra-
covní skupina pro časopis ACTA zabývá celou řadou podnětů.

e) Prim. Šimeček ve svém vystoupení popsal aktuální dění spojené s pro-
jektem DRG restart (CZ-DRG). Upozornil na základní problém, kterým
je zastaralý a neadekvátní sazebník, bez kterého není možné budovat
nástavbu (případ musí být správně definovaný ...). Nabídl se, že připraví
stručný manuál pro ortopedy, který by bylo možné umístit na stránky
ČSOT.
Předseda ČSOT návrh přivítal a prim. Šimečkovi poděkoval, současně
ho požádal, aby zůstal aktivní v rámci pracovní skupiny pro DRG. 

V Praze dne 17. 5. 2017 MUDr. Jiří Běhounek
vědecký sekretář ČSOT

Zápis z jednání výboru ČSOT konaného dne 17. 5. 2017 
při XXI. Národním kongresu ČSOT v prostorách Top Hotelu Praha 

Přítomni (bez titulů): Běhounek, Dungl, Dupal, Frič, Gallo, Chomiak,
Kacerovský, Krbec, Kubát, Landor, Mach, Medek, Pilný, Procházka,
Repko

Omluveni (bez titulů): Kunovský, Trč

Hosté (bez titulů): Balík, Čech, Bartoníček, Janíček, Pavelka, Šponer,
Strejc, Pink, Vavřík, Šimeček, Chaloupka

(originál prezenční listiny je založen u sekretáře ČSOT)

1. Zahájení, kontrola zápisu 
Představení MUDr. Mgr. Pavla Strejce.
Kontrola zápisu z minulého jednání, který byl výborem schválen

bez připomínek.

2. Akreditační komise – vzdělávací program
Předseda informoval o práci Akreditační komise, doplnění stávajícího

vzdělávacího programu i práci na nové verzi vzdělávacího programu
dle novely zákona č. 95/2004 Sb. Příští schůze AK proběhne dne 19. 5.
2017. Všechny materiály budou před odesláním na MZ rozeslány k při-
pomínkování. 

3. Informace pracovní skupiny pro jednání s MZ ČR, s pojišťov-
nami a pro DRG
Dr. Dupal informoval o slyšení u ÚS ve věci úhrad za PZT a způsobu

stanovení ekonomicky náročné ceny: rozsudek zatím není znám.
Informace o jednání na VZP o jednodenní chirurgii: snaha přesvědčit

VZP k jednání s ostatními ZP o sladění přístupů a úhrad – na úkolu
nadále pracuje skupina dr. Dupala.

Informace o jednání na VZP ohledně úhrady artroskopií: návrh
VZP je vytvořit dva základní skupinové kódy pro ASK výkony –
výbor žádá pracovní skupinu pro ASK operace vedenou doc. Ha-
vlasem o zpracování stanoviska do příští schůze výboru; informace
a zadání předá dr. Dupal.

Dr. Dupal současně žádá o zpracování metodického listu ČSOT
pro: a) profylaktické podávání ATB; b) diagnostický protokol pro in-
fekce kloubních náhrad; c) prevenci TEN u TEP při hospitalizaci –
jako podklad pro jednání na VZP o úhradách v příslušných segmentech.
Výbor žádá o zpracování příslušných návrhů pracovní skupinu pro
endoprotetiku (metodický list pro prevenci TEN; odpovídá prof. Lan-
dor) a pracovní skupinu pro muskuloskeletální infekce (profylaxe
ATB, diagnostika infekcí kloubních náhrad; odpovídá prof. Gallo) do
příští schůze výboru.

DRG restart: dr. Dupal informoval o jednání s dr. Pavlíkem (data
by se měla sbírat z více než 40 nemocnic), informace podal také
prim. Šimeček (jeho zápis je k dispozici). Výbor doporučuje pokra-
čovat – přes rozdílné pohledy obou referujících – v jednání s touto
skupinou a pokusit se zpřesnit model, který vytváří. Současně výbor
vyzývá přednosty všech klinik a zájemce z řad primářů k posílení
skupiny ČSOT pro DRG; jména a kontakty na odborníky, kteří se
problematice věnují, předávejte dr. Dupalovi (vedoucí skupiny; další
členové skupiny jsou prim. Šimeček, dr. Hach, dr. Lošťák).

Úhradová vyhláška na rok 2018: měla by být připravena k připo-
mínkování koncem května – odpovídá dr. Dupal a jeho skupina. 

4. Informace ekonomické skupiny výboru ČSOT 
Informace prim. Friče o hospodaření ČSOT.
Informace prim. Friče o jednání s Guarant International spol. s r. o.:

Na poslední chvíli předložila firma další nabídku; která je opět k jed-
nání. S ohledem na přístup dosavadního partnera předkládá prof. Dungl
návrh, aby administrativní podporu pro ČSOT poskytovala firma 
Ortopedické centrum s.r.o. Výbor po diskusi žádá prim. Friče a jeho
skupinu o urychlené jednání se zástupcem Guarant International
spol. s r.o. – termín do příští schůze výboru, tj. do 13. 6. 2017. Ne-
bude-li možno postoupit dále, doporučuje výbor předat jednání s ve-
dením společnosti prof. Gallo a dr. Běhounkovi. 

5. Informace pracovní skupiny pro časopis ACTA
Prof. Krbec informuje o dosavadním jednání skupiny o časopisu

ACTA (přes email) a sděluje, že svolává skupinu na 13. 6. 2017 do
Parkhotelu Průhonice na 13:30 – prostor zajistí dr. Běhounek.

6. Noví členové
Noví členové schválení výborem: MUDr. Jiří Bomer; MUDr. Aneta

Černá; MUDr. Miloš Dunajský; MUDr. Petr Hoza; MUDr. Chady Ir-
faan; MUDr. Michal Karpíšek; MUDr. Josef Louda; MUDr. Tadeáš
Malec; MUDr. Jakub Rivec; MUDr. Josef Václavek. 

Příští schůze výboru ČSOT se koná dne 13. 6. 2017 v Parkhotelu
Průhonice od 15:30 hodin

Zapsal 17. 5. 2017: MUDr. Jiří Běhounek, 
sekretář ČSOT 

Schválil: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.,
předseda ČSOT
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