
Zápis ze schůze výboru a revizní komise České ortodontické společnosti ze 

dne 20.6.2017 

Místo konání: Plzeň, Hotel U pramenů, 18:00 hod 

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

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

Omluveni: dr. Sedlatá-Jurásková,dr. Mottlová 

Omluven: dr .Kotas 

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

1. Kongresy 

Kongres 2017 Liberec - dr. Kučera: 

Sestavuje se program. Probíhá komunikace s keynotespeakery. Jedná se se sponzory. 

Kongres 2018 Krumlov - Dr. Bernát: 

Jedná se o prostorech, Krumlov je drahý, sponzoři – firmy budou mít prostor pro prezentaci 

v postranním sále–vyšší sponzorský poplatek – v jednání.  

Hlavní program: Retence zubů a II. třída - hlavní speakeři domluveni: Becker, Chaushu, Luzi, Ellouze, 

Laursen, Caprioglio 

Program asistentky: workshop skenování, Invisalign,management praxe. 

Program technici:  Aparáty pro II. třídu 

Kongres2019 Bratislava - dr. Marek: 

Interdisciplinární spolupráce, rozštěpy. Řečníci – rozjednáni. 

Jedná se o tom, která firma to bude organizovat, Guarant, nebo jiná slovenská? 

Kongresy v dalších letech 

2020 Doc. Černochová, 2021 Agáta Mohamad 

2. EOS kongres- ucházíme se o rok 2024 – žádost podáme do prosince do Londýna 

3. Novela zákona 95/2004 – platí od 1.7.2017: 

Akreditace: Úvazek školitele musí být 1,0 ( lze složit z FN a LF úvazků) 

Poměr  1školitel : 3 školenci.  Dle dosud snad platného VP úvazek  školitele 0,5   poměr se neřeší 

nebo 1:6 jako uvádí ERASMUS. 

Prof. Kamínek i doc. Špidlen se spíše přiklánějí,  aby ČOS zatím nijak neřešila.  



4. Guidelines pro indikaci rtg - překlad studie SEDENTEXCT, na kterém jsme se dohodli na minulé 

schůzi se nezdá nutný. Na vědecké radě komory rozhodnuto, že dr.Hrušák a doc. Starosta 

vypracujíguidelines pro zubaře.  Zatím s překladem počkáme. 

6: Odlučovač amalgamu, neoprávněná?/nevhodná reklama v médiích na „Svět rovnátek“. Dr. 

Šrámková vznese na dr. Macha dotaz, zda je nutné mít odlučovač, zdá se, že podle nové novely 

zákona je to nutné, dále zjistit jaká jsou v současné době pravidla komerční reklamy pro praxe se 

smlouvou se ZP. 

7. Zpoplatnění výměnných stáží pro postgraduanty Ve FNKV  se podařilo již zrušit a stáže opět 

bezplatně formou výměny mezi výukovými pracovišti. Vzorem je smlouva mezi 1. LF UK a LFUP 

Olomouc. A teď podepsána stejná smlouva mezi FNKV a LFUP. Probíhá jednání s ostatními fakultami. 

8.Stáže na Vinohradech. Dr. Urbanová prosí upozornit postgraduanty,že je nutné domlouvat stáže na 

Vinohradech s předstihem. 

9.Reklama. Dr. Tvardekvytvořil prostor a pravidla pro reklamy na našich stránkách.  4000,-Kč na rok 

10. Zvýšení odměn. Dr. Marek doporučuje zvýšit odměny za redakční a jiné práce s časopisem 

Ortodoncie  a webových stránkách – pracné a dobře odváděná práce. Dr. Šrámková a dr. Marek 

vytvoří návrh a předloží na příští schůzi výboru. 

13. Žádost Indické ortodontické  společnosti  - asi 100 členů IOS (ortodontistů včetně rodinných 

příslušníků) přijede do Prahy na jednodenní konferenci ( IOSMidyearConference, IOS-MYC 2017). 

Požádali ČOS o spolupráci3.8. 2017. Přednášky dr. Kučera a dr. Šrámková. 

14. Možnosti podpory ortodontická oddělení z peněz ČOS 

Připomínat postgraduantům že mají možnost žádat společnost o peníze na EOS poster – až 20 000 Kč 

v rámci grantu. Napsat vedoucím ortodontických oddělení, aby využívali možnost podpory.Každý rok 

se koná schůzka Specializační oborové rady + Plenární schůze ČOS  – tam to také zdůraznit. 

15. Zviditelnění článků Ortodoncie na webových vyhledávačích. Aby naše stránky a hlavně články 

byly viditelné v angličtině – je nutné, aby byly  články v angličtinev anglické verzi. Zatím se nám 

zobrazují články jen v češtině.Dr. Tvardekzváží  a příštěbude informovat, co by to obnášelo.Bylo by 

vhodné, aby Ortodoncie byla vyhledatelná v Pubmed, Skopus, Cochran– Dr.Tvardek zjistí. 

16. Aktualizace databáze členů. Je třeba aktualizovat databáze, členové  nemají aktuální e-mailové 

adresy i další údaje. Po zaheslování stránek v sekci pro členy si budou  muset napsat webmasterovi 

dr.Tvardkovi.Zaheslování webu je připraveno, ale zatím nespuštěno.Info členům na plenární schůzi. 

17. Žádosti o členství v ČOSje vhodné / vítané posílat dr. Šrámkové elektronicky. Bylo by vhodné dát 

tuto informaci na web a žádající lékaře tuto adresu přímo navést. 

18. Sídlo ČOS. Dr. Šrámková dává výboru na zvážení, zda se adresa společnosti nemá přesunout na 

komoru na Apolenku. Sídlí zde ji další odborné společnosti. Nutno předjednat nejdříve i přímo na 

Apolence. Výbor zvažuje. 

19.Práce sester v ordinaci samostatně. Výhledově zvážit možnost etickývypracovat kodex v souladu 

s našimi zákony ve smyslu, že asistentky nesmí pracovat bez dozoru lékaře. Viz. Např. 



Professional StandardsforOrthodonticPractice, BritishOrthodontic  Society, 2014. Výbor bude 

zvažovat . 

 

20. Grantová komise schválila příspěvek na stáž pro dr. Ve výši 15 000,-Kč pro dr. MDDr. Petera 

Dírera. 

21. Na účtu ČOS je k datu 18.7.2017 1.160680 Kč 

   V pokladněpřibližně–do 5000Kč. 

 

Zapsala dr. Hana Böhmová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


