
Zápis 
z jednání výboru SMOS dne 6. prosince 2013 

 

 

Přítomni: prof. J. Blahoš, prof. P. Horák, Dr. P. Kasalický, Dr. I. Kučerová, prof. V. 
Palička, doc. V. Vyskočil 
Omluveni: prof. M. Bayer, prof. P. Broulík, D. V. Kuba, doc. Š. Kutílek, Dr. J. Rosa, 
Dr. F. Šenk 

 
 
Program: 
 

1. Kontrola zápisu z jednání dne 18. října 2013: schválen bez připomínek, 

některé z bodů jsou i na programu dnešního jednání 

 

2. Kongres SMOS a SOMOK v Olomouci: Závěrečné vyúčtování předložil pan 

Procházka dne 22. listopadu. Kongres proběhl organisačně zcela bez závad, 

odborně byl na velmi dobré úrovni. Ekonomicky byl Kongres úspěšný a 

skončil ziskem pro SMOS ve výši 127.789,- Kč 

 

3. Výbor SMOS vzal na vědomí změnu v preskripci derivátů PTH: s platností od 

prosince 2013 byla rozhodnutím SÚKL zrušena Centrální indikační komise, 

preskripce však rozhodnutím zdravotních pojišťoven zůstává i nadále 

omezena na centra se zvláštní smlouvu, jejichž seznam se nezměnil. Žadatelé 

(lékaři) o léčbu těmito přípravky se tedy i nadále musejí obracet na spádová 

Osteocentra. Centrální registr léčených, který nyní zahrnují více než 1.000 

osob, bude Masarykovou Universitou (IBA) veden i nadále.  

 

4. Vzhledem ke nepřítomnosti vědeckého sekretáře nebyl projednán materiál o 

možné zaměnitelnost/nezaměnitelnosti jednotlivých bisfosfonátů (reakce na 

tvorbu positivních listů) 

  

5. Výbor souhlasil s tím, aby materiály o aktivitách ČNFO a Osteologické 

akademie Zlín byly zveřejněny na webové stránce SMOS, ať již přímo, či 

cestou prolinku na originální webové stránky. Zajistí: doc Vyskočil 

 

6. Výbor vzal na vědomí aktivity Osteologické akademie Zlín, především akci 

„Capture the Fracture“, plánovanou pro moravskou oblast a podporu této 

aktivity ze strany prof Horáka a prof Blahoše (mentor) 

 

7. Výbor rozhodl, že členské příspěvky SMOS pro rok 2014 se nebudou 

zvyšovat 

 

8. Výbor vzal na vědomí, že Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů 

MZ dne 14. Listopadu schválila vznik odbornosti „klinická osteologie“ pod 

číslem odbornosti 110 a schválila vznik tří základních kalkulačních listů 

(komplexní, kontrolní a cílené vyšetření klinickým osteologem) a vyzvala 

SMOS k projednání potřebných sdílených kódů s patřičnými mateřskými 

odbornostmi (především DXA a další). Kalkulační listy vloží do Seznamu Dr 

Kasalický, jednání s Radiologickou společností vede předseda SMOS 



 

9. Výbor schválil „volné registrace“ pro IOF – ESCEO kongres v Seville ve 

dnech 2 – 5 dubna 2014. Členové SMOS, kteří měli zájem, zaslali své žádosti 

prof Bayerovi, který zajistí potřebnou administrativu 

 

10. Prof. Bayer referoval o situaci a počtu článků pro Osteologický bulletin a 

trvající potřebě povzbudit publikační aktivitu 

 

11. Doc. Vyskočil informoval o přípravách konference Sekundární osteoporóza, 

která se uskuteční v Plzni v termínu 10. – 12. dubna 2014. Současný plán 

předpokládá se zahájením Kongresu ve čtvrtek v pozdějších odpoledních 

hodinách a ukončením v sobotu v poledne. Ve čtvrtek večer se sejde 

dosavadní výbor a nově zvolený výbor, dojde k předání funkcí a volbě 

funkcionářů výboru. Výsledky budou veřejně vyhlášeny v průběhu Kongresu 

v Plzni 

 

12. Atestace v oboru klinické osteologie: k dnešnímu dni atestaci úspěšně získalo 

37 lékařů a lékařek 

 

13. Výbor v souladu s Volebním řádem ČLS JEP zvolil volební komisi ve složení: 

MUDr. Dana Michalská Ph.D, Praha 

MUDr. Šárka Ožanová, Ostrava 

MUDr. Dagmar Pázlerová, Praha 

 

Předseda bude informovat zvolené členky a seznámí je s Volebním řádem a 

časovým průběhem voleb. Výbor rozhodl o jednokolových, korespondenčních 

volbách. Předpokládané termíny: 

17. února: Rozeslání volebních lístků, spolu se zprávou výboru a seznamem 

členů SMOS – potenciálních kandidátů 

20. února: zahájení voleb 

20. března: poslední den možného hlasování (odeslání hlasovacích lístků) 

28. března – 9. dubna: zasedání volební komise, sčítání hlasů 

10. dubna: zasedání nového výboru SMOS, volba předsedy, místopředsedy, 

vědeckého sekretáře, pokladníka. Volba předsedy Revizní komise 

Doc Vyskočil zajistí zveřejnění informace o volbách a možné volební 

kampani na webové stránce SMOS 

 

14. Vzhledem k blížícímu se konci volebního období, připraví vědecký sekretář 

návrh zprávy o činnosti (doplní dle potřeby všichni členové výboru, 

především předseda a místopředseda), pokladník zprávu o hospodaření a 

předseda revizní komise zprávu revizní komise. Termín pro přípravu zprávy 

výboru je konec roku 2013, revisní komise následně po zprávě výboru a 

zpráva pokladníka dle účetní uzávěrky ČLS JEP. Všechny texty by měly být 

připraveny tak, aby mohly být rozeslány spolu s informací o volbách všem 

členům SMOS, tedy do 10. února 2014 

 

15. Výbor schválil přijetí MUDr. Jitky Kolářové, Praha a MUDr. Daniela Bělíka, 

Příbram, do SMOS. Výbor souhlasil s ukončením členství MUDr. Olgy 

Okrouhlické, Praha. Výbor souhlasil s ukončením členství Ing. Pavola 



Jánošíka, Pezinok, Slovensko, který dluží na členských příspěvcích 1.200,- 

Kč. Případné obnovení členství je možné až po doplacení dlužné částky 

 

16. Předseda poděkoval všem členům výboru a revizní komise za velmi 

aktivní přístup a práci ve prospěch odborné společnosti, popřál všem radostné 

a požehnané Vánoční svátky a vše dobré v roce 2014 

 

 

 

 

Předseda ukončil jednání v 16:30 

 

 

Zapsal: VP 

V Hradci Králové dne 9. prosince 2013 
SMOS-1326-zápis 

 
 


