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Zpráva o činnosti ČOS 
za období mezi kongresy 2014 – 2015 

MUDr.Jiří Petr 

1) Společný kongres ČOS a SOS v roce 2014 v Olomouci byl hodnocen jako 
velmi úspěšný po stránce odborné, společenské i ekonomické; celkový zisk 
pro ČOS byl 388.634,- Kč; výbor poděkoval prezidentovi kongresu Dr.Markovi. 

2) 1., 2. a 3. cenu České ortodontické společnosti vyhlášenou na minulém 
kongresu získali v tomto pořadí Dr.Hanzelka, Dr.Kratochvílová a Dr.Floryková. 

3) Kongresy v nadcházejících letech - rekapitulace: 
- r.2016 Praha, prezident Dr.Urbanová, čestná ocenění prof.Williams 
- r.2017 Liberec, prezident Dr.Kučera, čestná ocenění prof.Joho 
- r.2018 České Budějovice, prezident Dr.Bernát 
- r.2019 společný česko-slovenský, Slovensko, prezident Dr.Klímová 
- r.2020 Brno, prezident doc.Černochová. 

4) Český den v rámci „World village day“ při kongresu Světové ortodontické 
asociace v září v Londýně byl zrušen, ačkoli byl organizátory kongresu 
přislíben a naší stranou připraven. Jeden z lektorů za ČR Dr.Marek měl 
nakonec možnost přednést svou přednášku v rámci polského dne. 

5) AAO s cílem propojit národní ortodontické společnosti s americkou asociací 
požádala o návrh osoby „ambasadora“ pro ČR. Výborem navržen Dr.Marek. 

6) Výbor vyjádřil smutek nad odchodem naší významné ortodontické osobnosti a 
čestné členky ČOS MUDr.Evy Velíškové, CSc. 

7) Vyjádření právníka ČOS JUDr.Macha: 
- ortodontickou léčbu smí v ČR provádět pouze specialista v ortodoncii; 

pokud by ji někdo prováděl bez této kvalifikace, hrozí pokuta až 1 milion Kč 
- sestra bez přítomnosti lékaře nesmí samostatně ortodonticky ošetřovat 

pacienta, může dát pouze první ortodontickou pomoc. 
8) Výbor vyjádřil podporu a opět převzal záštitu nad seminářem o rozštěpové 

problematice, který se uskutečnil ve FNKV dne 28.11.2014. 
9) Výbor uvítal, že v lednu a v září 2015 se na olomoucké klinice opět uskutečnily 

kurz pro lékaře v ortodontické specializaci.  
10) Výbor schválil tyto podmínky pro sponzory kongresů ČOS: Pokud generálním 

partnerem kongresu ČOS bude nadnárodní firma, má možnost spojit se s 
jedním národním distributorem svých produktů a uhradit sponzorskou 
částku společně. Pokud se bude jednat o společný kongres ČOS a SOS, 
může se nadnárodní firma za tímto účelem spojit s jedním českým a 
jedním slovenským distributorem dle vlastního uvážení. 
Tato pravidla platí výhradně pro generálního partnera kongresu. 

11) Výbor vzal na vědomí informaci předsedy atestační komise prof.Kamínka, že 
atestace z ortodoncie proběhnou v termínech 9.-10.6.2015 a 1.-2.12.2015 
v Olomouci. 

12) Výbor nadále usiluje o vyřazení dospělých pacientů z úhrady zdravotními 
pojišťovnami a o prosazení kategorizace i u ortodontických výkonů. 



13) Výbor vyhověl žádosti Dr.Urbanové a schválil úhradu předplatného časopisu 
The Cleft Palate-Craniofacial Journal na rok 2015 pro stomatologickou kliniku 
FNKV Praha. 

14) Výbor schválil příspěvek 15000,-Kč dr. Kuklové na aktivní účast na EOS 2015 
– poster. 

15) Výbor schválil proplacení cestovného na kongres EOS 2015 v Benátkách 
prof.Kamínkovi a kongresového poplatku as.Štefkové – jednání Teachers 
Forum, a účastnického poplatku na kongresu WFO 2015 v Londýně Dr.Petrovi 
jako delegátovi ČOS. 

16) Granty ČOS v roce 2015 byly uděleny těmto lékařům: Dr.Urbanové a 
Dr.Poláčkové ze stomatologické kliniky FNKV Praha, každé po 10.000,- Kč a 
dále Dr.Chrášťanské a Dr.Vopičkové ze stomatologické kliniky FN UK Plzeň, 
každé po 12.500,- Kč. 

17) Příští kongres ČOS v roce 2016 bude volební, bude končit funkční 
období členů v orgánech ČOS. Výbor doporučuje členům ČOS účastnit 
se kongresu v hojném počtu a v průběhu období do kongresu rozmyslet 
vhodné kandidáty do orgánů ČOS a případně je v předstihu navrhnout 
stávajícímu vedení. Z návrhů pléna a orgánů ČOS bude sestaven návrh 
předběžné kandidátky. V časopise Ortodoncie bude v tomto smyslu 
uveřejněno oznámení a výzva. 
 

 
Děkuji Vám za pozornost. 


