
Zápis ze schůze výboru a revizní komise České ortodontické společnosti ze 

dne 5.12.2017 

Místo konání: Plzeň, restaurace U pramenů, 17:00 hod 

Přitomni (dle prezenční listiny):  dr. Šrámková, dr. Marek, dr. Tvardek dr. Koťová, dr. Kučera, dr. 

Böhmová, dr. Baumruk, dr. Urbanová, doc. Špidlen, prof. Kamínek, dr Bernát 

Omluveni:dr. Sedlatá-Jurásková  

Neomluveni:  dr. Kotas 

V úvodu schůze výbor schválil návrh programu schůze předložený dr. Šrámkovou 
 

1. Kongresy 
2017 Liberec, dr. Kučera – výborné hodnocení, finanční výsledek + 903 000,-Kč! 
2018 Český Krumlov, dr. Bernát  

- hl. program hotový,  
- čestné členství prof. Proffit, Dr. Petr předal v Barceloně prof. Proffitovi oznámení o 

jmenování, prof. Byl potěšen (pravděpod. předtočená přednáška na kongresu) 
- platba pro PZL na dva dny vcelku 
- propagace v stomatochir. společnosti - dr. Krüg 
- jedná se o sponzoringu                            

2019 Bratislava dr. Marek – hlavní přednášející potvrdili účast 
2020 Brno doc. Černochová 

2. dr. Pašek oslavil životní jubileum 100 let – výbor schválil čestné členství k tomuto jubileu. 
3. dr. Kučera oznámil, že je domluvena přednáška pro postgraduanty s prof. Kuijpers-Jagtman 

9.12.2017 
4. Investice peněz ČOS: výbor odhlasoval mimořádné odměny za práci na časopise a webu 

 doc. Špidlenovi, dr. Tvardkovi. 
Dále zvýšení podpory klinických pracovníků – vedoucí pracovišť informovat o tom, že mohou 
žádat. 
Dále má výbor za úkol přemýšlet o dalších smysluplných investicích. 

5. Bylo otevřeno nové ortodontické odd. v Motole 
6. Dr. Petr se zúčastnil Vědecké rady ČSK – informace předal výboru ČOS mailem. 
7. Dr. Marek – jednání s VZP, dr. Macháčkovou 

- koncepce do budoucna -vyřadit dospělé z úhrad 
- diskuse o věkovém limitu – 21 let 
- cílem je ušetřené peníze přesunout do výkonů pod věkovou hranicí 21 let 
- zvážit kategorizace – bude nutno přehodnotit –dospělé kat. A hradit? 

8. Setkání s doc. Šmuclerem, prezidentem ČSK – dr Šrámková, dr. Kučera, dr. Marek 
- Invisalign 

Doc. Šmucler je pro rozšíření Invisalign i na PZL. Invisalign mění strategii a cílí na pacienty.  
Je důležité hájit to, že ortodontickou léčbu v ČR provádí ortodontista a je nutné mít dostatek 
ortodontistů.  

- Doc. Šmucler chce tlačit na VZP s cílem vybudovat síť PZL 
9. Dr. Tvardek – PubMed, Scopus a časopis Ortodoncie: 

- poslal žádosti – mají 6 měsíců na vyjádření 
- překládá názvy, posílá články. Problémem je že články jsou převážně české, málo 

mezinárodních a máme jen 3 články na časopis, za to ztrácíme body. 



- bylo by dobré zvažovat kam do menších databází se dostat, za účast v menších 
databázích se získají body. 

- technické podmínky slpňujeme 
10. Dr.Tvardek – návrh na webu vytvořit vyhledávání v článcích Ortodoncie podle klíčového slova 

Výbor souhlasí. 
11. Dr. Šrámková připomíná klinikám odevzdání článků do LKS „Přečtěte si“ do konce roku. 
12. Informovaný souhlas 

Oslovit dr. Macha – co by mělo být v Informovaném souhlasu. 
13. Ustanovení soudní znalci za ČSK v oboru ortodoncie . prof. Kamínek, dr. Petr, dr. 

Aschenbrennerová 
14. Výbor schválil plán převést adresu ČOS na Apolenku. 
15. Je nutné iniciovat jednání s VZP o digitálním skenu a digitální přestavbě. 
16. PDD – komora chce, abychom nominovali někoho do přípravného výboru – dosud dr. Koťová. 

Nominujeme dr. Koťovou v první řadě, pokud by nechtěla, domluvíme se příště na dalším. 
17. Plánovány další Vinohradské dny a Rozštěpový den. Informace mailem a v časopise. 

 
 
 
Zapsala Dr. Böhmová 

 
 
 
 

 

 
 


