
Zápis ze schůze výboru a RK ČOS, úterý 6.12.2011, 18 hod.,  

Olomouc, hotel Flora, salonek Tulipán 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Dr.Baumruk, ing.Zelingrová 

1) Tragický odchod prof.Baccettiho (poslána kondolence prezidentu SIDO) 
2) Hospodářský výsledek kongresu 2011 v Praze (Dr.Tycová): + 151.832,- Kč. 

Dr.Tycové vysloveno uznání; výbor schválil odměny pro členy kongresového 
výbor; o konkrétních částkách rozhodne Dr.Tycová 

3) Kongres 2012 Luhačovice, Dr.Kotas – jako jedni z hlavních speakerů 
potvrzeni Dr.Czochrowská a její dentoalveolární chirurg Dr.Pawel Plakwicz; se 
sníženou sazbou kongresového poplatku pro lékaře ve specializační přípravě 
oboru ortodoncie počítáme nejen pro lékaře z ČR a SR, ale i z ostatních zemí; 
musí být potvrzeno vedoucím pracoviště; kongresové poplatky ve výši jako na 
předchozím kongresu mimo zubní techniky, kteří budou mít tentokrát 
dvoudenní program; 
volby do orgánů ČOS – při plenární schůzi s volbami dne 20.9.2012; při 
příštím jednání dotvoříme seznam kandidátů navržených výborem, kteří svou 
kandidaturu potvrdili, spolu s oznámením a pozvánkou k volbám bude otištěna 
v nejbližším čísle časopisu Ortodoncie a umístěna na webu; redakcí časopisu 
a správcem webu budou zaznamenávány další návrhy od členstva 

4) Výbor odsouhlasil návrh na zvýšení finančních částek pro ceny ČOS v roce 
2012 – 1.cena: 25.000,- Kč, 2.cena: 20.000,- Kč, 3.cena: 15.000,- Kč 

5) Kongresy v dalších letech: 
- 2013 Plzeň, Dr.Baumruk (žádné novinky, poreferuje na příští schůzi 

výboru) 
- 2014 Olomouc - Dr.Marek – kongresový výbor – za ČR Dr.Marek, 

Dr.Tvardek, Dr.Kučera, za SR Dr.Klímová, Dr.Antalová a Dr.Lysý; mimo již 
známé hlavní speakery (Dr.Czochrowská, Dr.Kokich ml.) bude pozván i 
významný čelistní chirurg Dr.Triaca, Švýcarsko 

6) Návrh lokality a prezidentů pro kongresy v dalších letech - 2015 východní 
Čechy? (Dr.Hofman se rád bude účastnit příprav, ale ne jako prezident), 2016 
jižní Morava?, 2017 Praha či okolí?; zatím nebylo specifikováno 

7) Změny ve specializačním vzdělávání, garanti specializačního vzdělávání 
v ortodoncii v ČR – poreferoval prof.Kamínek; zvolen předsedou SOR a 
garantem za Olomouc, místopředsedou zvolen Dr.Petr, garant pro Prahu, 
další členové – Dr.Böhmová – za Plzeň, Dr.Šustová za Hradec Králové, 
doc.Černochová za Brno; funkční období 1 rok; úkoly – navrhnout termín 
atestací pro rok 2012 – Praha, 29.-30.května a 11.-12.prosince; je třeba, aby 
nově přijatí lékaři se hlásili ne k IPVZ, ale na fakulty, na něž jsou ke studiu 
přijati, a aby se k fakultám přihlásili i stávající lékaři v přípravě; další úloha – 
navrhnout examinátory pro atestační zkoušky (min.3 členové, nejlépe 5); je 
třeba respektovat jmenování z MZČR; místa atestací budou pro příště kolovat 
mezi jednotlivými fakultami, konkrétní zkušební komisi bude vždy jmenovat 
děkan příslušné fakulty; bude třeba vždy dohodnout konkrétní členy komise, 
kteří budou posuzovat písemné atestační práce (nyní jen prof.Kamínek a 
doc.Špidlen); 



uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU v nových podmínkách; výbor 
odsouhlasil, že MZČR by se mělo obrátit přímo předsedu SOR (bude 
zachován výborem schválený postup, aby rozhodla komise při ČOS); bude 
třeba kontaktovat MZČR – JUDr.Janda (zajistí Dr.Petr) 

8) Na dop.JUDr.Macha poslán dopis ministrovi (s kopií nám.Vavrouškovi) – od 
1.1.2012 je očekáván nový zákon o zdravotních službách – zákon údajně 
zmocní ministra k vydání personální vyhlášky bez dohody s lékařskými 
komorami – schůzka s ministrem k objasnění problematiky všeobecných 
sester, zubních instrumentářek a dent.hygienistek v orto zdrav.zařízeních a 
náplň jejich práce nakonec nebyla třeba – tato vyhláška pouze specifikuje typ 
pracovníků a jejich přítomnost ve zdravotnických zařízeních, a ne jejich 
pracovní náplň; k tomu by bylo třeba otevřít jinou vyhlášku. Výbor se vyjádřil, 
že s tím bychom zatím vyčkali a nejitřili situaci; Dr.Kotas připraví návrh  na 
doporučené postupy v ortodontické ordinaci, posoudí se, které z nelékařských 
profesí pracujících v těchto ordinacích svou náplní práce vyhovují 

9) Finanční podpora od ČOS – rozštěpy - grant ČOS – Dr.Koťová požádala o 
grant ČOS pro MUDr.Wandu Urbanovou – stáž na orto odd.v Nijmegen se 
zaměřením na léčbu rozštěpových pacientů – výbor odsouhlasil; dále bude 
řešit grantová komise ČOS 

10)AAO a WFO 2012, Honolulu – Dr.Marek za ČOS - výbor odsouhlasil příspěvek 
30.000,- Kč 

11)Různé – Dr.Tvardek – nové www stránky ČOS již fungují, je třeba ještě doladit 
grafickou část; 
prof.Kamínek – projekt multicentrické randomizované studie organizované 
z Nijmegen, výzva k připojení dalších ortodontických pracovišť; prof.Kamínek 
pošle informace o projektu vedoucím ortodontických oddělení a Dr.Markovi, 
Dr.Kotasovi a Dr.Šrámkové, oni posoudí své možnosti účastnit se projektu; 
Dr.Daniel Černý (ČADE) kontaktoval Dr.Marka – guidelines v zubním lékařství, 
doporučené postupy – závěr výboru: formulovat jednoznačné doporučené 
postupy v ortodoncii není možné; 
výbor odsouhlasil úhradu náplně do tiskárny pro orto odd. na klinice v Hradci 
Králové 

12)Stav na účtu ČOS k datu 5.12.2011 je 409.297,- Kč, v pokladně 1.752,- Kč 
13)Termín a místo další schůze – Praha, 15.3.2012, od 17 hod., Praha 2 – 

Vinohrady, restaurace „Knajpa“, salonek 
 

 


