
Zápis ze schůze výboru a revizní komise České ortodontické společnosti ze 

dne 11.12.2012 

Místo konání: Praha 

Přitomni:  

Výbor a RK: dr. Petr, prof. Kamínek, dr. Marek, dr.Koťová, dr. Kotas, dr. Šrámková, dr. Kučera, dr. Tycová, dr. Baumruk, dr. Böhmová 

Hosté: doc. Špidlen, dr. Hofman 

Sekretářka: Rychtářová 

Omluveni: dr. Tvardek, ing Zelingrová 

V úvodu schůze výbor schválil návrh programu předložený dr. Petrem 

1. Dr. Petr seznámil přítomné s hospodářským výsledkem Kongresu ČOS v Luhačovicích, který 

činí +91 198,- Kč. 

 

2. Výbor  schválil úkoly na nastávající funkční období: 

Nově zvolený výbor bude pracovat v souladu se stanovami ČOS. Zejména se bude věnovat 

těmto záležitostem: 

- Každoroční odborné kongresy se zahraničními přednášejícími a mezinárodní účastí, 

konané pravidelně v měsíci září nebo říjnu s plenární schůzí členů 

- Vydávání odborného časopisu 

- Dohled nad úrovní a vývojem vzdělávání v oboru ortodoncie 

- Spolupráce se státními a jinými institucemi při řešení odborných problémů oboru 

ortodoncie 

- Sledování ekonomické a právní problematiky soukromých ortodontických praxí 

- Prezentace ČOS a oboru ortodoncie v zahraničí 

 

3. Byly stanoveny úkoly pro jednotlivé členy výboru a RK na nastávající funkční období: 

- Dr. Petr (předseda) – finance, podpisové právo 

- Dr. Marek (místopředseda) – vztahy  s ČSK a zdravotními pojišťovnami, EFOSA, podpisové 

právo 

- Dr. Kotas (vědecký sekretář) – věda a výzkum, podpisové právo 

- Prof. Kamínek – vzdělávání, vztahy se zahraničím, EOS 

- Dr. Koťová – spolupráce s praktickou stomatologií a ČSK (kongresy, sympozia, přednášky, 

kurzy), rozštěpová problematika 

- Dr. Kučera – věda, výzkum, vzdělávání 

- Dr. Šrámková – ekonomika, management a legislativa ortodontických pracovišť, EFOSA, 

vztahy s ČSK 

- Dr. Böhmová – předseda RK, zápisy ze schůzí (v případě nepřítomnosti udělá zápis jiný 

člen RK) 

- Dr.Tycová – člen RK 

- Dr. Baumruk – člen RK 

- Sekretářka pí Rychtářová – distribuce časopisu 



- Doc. Špidlen – šéfredaktor časopisu 

- Dr. Tvardek – webmaster webu ČOS 

- Ing Zelingrová – účetní 

- Ing. Meduna – daňový poradce 

 

4. Dr. Koťová oznámila, že příští PDD se konají v termínu 9.-11. 10. 2013 (ve stejném termínu 

jako Pragodent), 10.10. 2013 proběhne ortodontická sekce 

 

5. Dr. Kotas zhodnotil Kongres ČOS 2012 v Luhačovicích: 

- Pozitivní bilance 91 198,- Kč 

- Srovnání kongesu 2011 v Praze a 2012 v Luhačovicích – náklady velmi podobné, ale 

v roce 2012 nižší účast lékařů, proto nižší zisk 

 

6. Kongres 2013 Plzeň - Dr. Baumruk:  

-  přednášející potvrdili účast, o cenách za přednášky se jedná 

- Vzhledem ke zkušenostem s poprvé použitými elektronickými postery na minulém 

kongresu se výbor dohodnul, že PowerPointová prezentace se jeví jako nevýhodná, 

napříště bude celý poster na jeden slide, max. 4-5 posterů na jedné obrazovce 

 

7. Kongers 2014 Olomouc - Dr. Marek: 

- Místo je zatím v jednání 

- 1. Oznámení bude tisknuto s předstihem, aby ho bylo možno zveřejnit na kongresu EOS 

2013 (Reykjavik) 

- Plánovaní přednášející přislíbili účast  

- Výbor schválil zrušení rozesílání papírových přihlášek  – možnost přihlásit se na 

webových stránkách kongresu( event. zde vytisknouti přihlášku)  

 

8. „Český den“ na kongresu WFO 2015 Londýn 

- Výbor se shodl, že ČOS má zájem o „Český den“ na kongresu WFO 2015 Londýn 

- Dr. Petr za ČOS oficiálně požádá prezidenta WFO o  „Český den“, který byl s prezidentem 

předběžně předjednán dr. Markem a dr. Šrámkovou 

 

9. Seminář na počest 90. Narozenin doc. Sottnera 

- 6000,- Kč – proplaceno ( podpora ČOS přislíbena) 

 

10. Dr. Petr a dr. Marek referovali o ortodoncii v ordinaci PZL: 

- Dr. Hajný, EXI Health – odkaz http://exi-health.cz/special _six_month_cz. html 

Na svých stránkách dr. Hajný nabízí „neviditelná rovnátka“, přičemž nemá zákonné 

oprávnění k ortodoncii. Byl dvakrát upozorněn kolegou-ortodontistou na nezákonnost 

takového jednání, přesto inzerci nestáhl. 

- Výbor se usnesl: Dr. Petr písemně osloví dr Hajného s upozorněním o právních důsledcích 

jeho konání . Dále výbor odhlasoval, že ČOS bude konat právní kroky k nápravě 

podobného jednání, pokud zjistí, že někdo hodlá provádět ortodontickou léčbu bez 

oprávnění. 

 



 

11. Různé: 

- Prof. Kamínek oznámil termín konání kurzu: „Ortodoncie 2“ v Olomouci 7-11.1.2013 

- Prof. Kamínek oznámil termín kurzu: Kamínek, Štefková“ Práce s drátem, analýza 

kefalogramu..“ 10.-14.6.2013 

- Prof. Kamínek upozornil na probíhající atestaci v Praze, 8 uchazečů. Atestace 2013 se 

bude konat v Plzni 

- Dr. Marek oznámil, že na webu budou brzy umístěny všechny odborné články, které vyšly 

v Ortodoncii 

- Výbor se usnesl: Grant pro zaměstnance klinik s úvazkem min 0,8                                                 

2x maximálně 25 000 Kč na zahraniční stáž                                                                                 

2x  maximálně 10 000,- Kč na aktivní účast na zahraniční odborné akci 

 

12. Další schůze výboru se bude konat 13.3.2013  

 

Zapsala dr. Böhmová                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


