
Zápis ze schůze výboru a revizní komise České ortodontické společnosti ze 

dne 29.3.2017 

Místo konání:Hradec Králové, restaurace Noor, 18:00 hod 

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

dr. Urbanová, dr. Baumruk, dr. Böhmová, dr. Mottlová, dr. Bernát 

Omluveni: dr. Sedlatá-Jurásková, 

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

1. Kongresy ČOS 
2017 dr. Kučera: příprava probíhá, program téměř hotov, prezidentský večer na Ještědu. 
2018 dr. Bernát: program – Hlavní témata: Retinované zuby, II. třída 
                                                  Technici: distalizační aparáty, 3D technologie 
Asistentky: ?? 
                               Jedná se o prostorech Český Krumlov 
 
2019 dr. Marek, dr. Klímová: Téma interdisciplinární spolupráce. Místo vybráno. 
2020 doc. Černochová 
 

2. Dr. Marek: zprávy z Koncilu EOS. Plánované kongresy EOS (2018 Edinburgh, 2019 Nice, 2020 
Hamburg, 2021 Kypr, 2022 Oslo, 2023 Řecko nebo Chorvatsko, 2024 střední Evropa?) 
Výbor odhlasoval, že se ČOS bude ucházet o kongres EOS 2024. dr. Marek podá přihlášku. 
 

3. Dr. Šrámková referovala z Vědecké rady ČSK: 
- Nový prezident doc. Šmucler 
- Od r.2019 opět hrozí odlučovače amalgámu pro ortodontisty – poradíme se s JUDr. 

Machem, dr.Marek od dr. Macháčkové VZP zjistí kolik ortodontistů má odbornost 014. 
 

4. RTG guidelines – máme na webu Sedentexct – přeloží dr. Kotas, dáme k  diskusi na výboru, 
zvážíme, zda to bude doporučené stanovisko odborné společnosti. 
 

5. Návrh dr. Petra na změnu atestačních otázek – projedná SOR 
 

6. Dr. Marek: Bylo by vhodné podat stížnost na RK ČSK – Svět rovnátek – nepřiměřená reklama. 
(dr. Šrámková napíše dr. Machovi, kdo a jak by měl stížnost podat) 
 

7. Dr. Marek jednání s VZP (dr. Macháčková):  
– od 2007 se nezvyšovaly platby, navrhnul zvýšení o 10%. Připomněl návrh ČOS vypracovaný 
už dřív – kategorizace výkonů a vyřadit dospělé 
- Rozštěpy zvýšit příspěvek na materiál – ze 3000,- na 5000,- Kč. Podmínka: Pac. musí být 

doložitelně v dlouhodobém dispenzáři na Ortodontickém odd. v Centru vrozených a 
vývojových vad hlavy a krku. V dokumentaci ortodontisty, který bude pacienta léčit a 
úhradu dostane, musí být doklad o dispenzarizaci v Centru. 
 

8. Dr. Šrámková referovala o diskusi s ing. Lesným o cenách – nenalezeno žádné řešení souč. 
situace. Propočet cen z r. 1989-91 je neaktuální ale platný. Nový by  situaci nevyřešil ale jen 
nežádoucím způsobem zpřehlednil. Proto zrevidovat kalkulace výkonů, snažit se vyřadit 
dospělé a zvýšit u dětí kat. B. Ing. Lesný přislíbil, že znovu prostuduje materiál. 



 
9. Dr. Böhmová – povinná stáž PG studentů v rozštěpovém centru FNKV je nově zpoplatněna.  

Prof.  Kamínek jako předseda Atest. komise a doc. Špidlen se odvolají na předchozí dohodu o 
výměných stážích PG studenty na klinikách zdarma a pokusí se znovu nastolit původní 
bezplatný stav. 

 
10. Dr. Tvardek: reklamy na webu ČOS jsou definované. Je možnost prezentace firem na webu 

Kongresu ČOS. Technická specifikace log na webu. 
Oslovit firmy, prezident kongresu event. dr. Tvardek. 
 

11. Nutná aktualizace členů na webu – p. Rychtářová rozesílala spolu s potvrzením o zaplacení 
výzvu členům k aktualizaci. Dále zajistí dr. Tvardek 
 

12. Systém přihlašování na kongres + ubytování + platby – lze udělat lepší systém než je stávající 
od Guarantu – projednat s p. Puldovou zda by bylo možné, abychom toto měli na našem 
webu – zařizoval by dr. Tvardek. 
 

 
13. Dr. Baumruk: zjišťoval jak je to s odpisy z daní na výzkum a vývoj – musí předem schválit FÚ 

 
14. Výbor odsouhlasil levnější kongresový poplatek pro lékaře nad 70 let – cena bude stejná jako 

v kategorii pro postgraduanty. 
 

 
15. Proběhly návrhy na  jmenování členů Aktreditační komise a Atestační komise. Odesláno na  

MZČR mailem i poštou. 
 

16. MZČR – aplikace na úpravu a podávání návrhů zdravotních výkonů – neobsahuje aktuální 
definice výkonů – MZ nereagovalo na připomínky. Aplikaci nelze v současné době využít. 
 

 
17. ČOS je zapsána do Rejstříku spolků, nutno zjistit od dr. Macha jaké jsou povinnosti spolků. 

Nově je požadována transparentní účetní uzávěrka – řešeno s ing. Zelingrovou – bude posílat 
přes datovou schránku krajského soudu, kde je náš spolek zapsán. 
 

18. Dr. Urbanová žádala o příspěvek na fototechniku 29 000 Kč pro ortodontické odd. FNKV – 
výborem schváleno 
 

 
19. Prof. Kamínek žádal příspěvek na NEBEOP 18 000,- Kč – výborem schváleno 

 
20. Dr. Štefková žádá o příspěvek na kongres – účastnický poplatek – výborem schváleno 

 

 
21. Dr. Šrámková zaplatila 50 USD do WFO 

 
22. Indická ortodontická společnost organizuje v Praze svou konferenci- 4.8.2017, žádá o 

spolupráci ČOS.  
ČOS poskytne 2 přednášející, pravděp. Dr. Kučera a Šrámková. 
 

23. Proběhla schůzka s daňovými poradci o nastavení smluv mezi Guarantem a ČOS. 



Rostoucí nároky na účetnictví nedovolují současný režim zaúčtování kongresu, nutno přejít 
na režim „plné režie Guarantu“ , jinak bychom museli být plátci DPH + podvojné účetnictví- 
daňaři nedoporučují, pro nás drahé, nevýhodné, pracné. 

24. Problematika daňového domicilu přednášejících vyřešena. Nyní již v podmínkách před 
kongresem. Prof. Korn (kogres Praha)ale nedodal, daň 35 %! 
 

25. Dr. Šrámková referovala o telefonické stížnosti pacientky léčené foliemi – 1 rok léčba PZL a 1 
rok ortodontista. 
 

 
26. Prof. Racek poděkoval dopisem za gratulaci k narozeninám. Šrámková odpověděla  

blahopřáním k Novému roku. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Zapsala Dr. Böhmová 

 
 
 
 

 

 
 


