
Zápis ze schůze výboru a revizní komise České ortodontické společnosti ze 

dne 13.9.2017 

Místo konání: Liberec, Ještěd 18:00 

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

 dr. Kučera, dr. Urbanová, dr. Mottlová, dr. Böhmová 

Omluveni:  dr.Kotas 

Neomluveni: dr. Jurásková-Sedlatá 

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

1. Kongresy ČOS 

 

Dr. Kučera (referoval): Liberec 2017:referoval o přípravě kongresu. Rozpočet, organizace.. 

 

Dr. Bernát (referoval): 4.6. 10. 2018: 1. Oznámení vytisknuto, přednášející domluveni, místo  - 

jízdárna zámku Krumlov + 2 stany 

Čestné členství dr. Štecherová, nebude přednášet. 

              Dr. Marek (referoval), dr. Klímová: Bratislava. 18.9.2019 Čestná př.: Prof. Kuijpers-Jagtman 

Téma: rozštěpy, interdisciplinární spolupráce, spolupráce s parodontologií. Přednášející 

domluveni. 

 

Doc. Černochová: 2020 

Čestné členství: dr.Alexandrová? zvážit 

 

Dr. Mohammad: 2021 

Čestné členství? – dr. Kotas vypracoval seznam kandidátů – řešit při příští schůzi 

 

2. Marek Kongres EOS 

Přislíbeny podporující dopisy od 4 členů EOS 2024. Na konci roku podáváme žádost ( dr. 

Šrámková aktualizovala). 

 

 

3. Nepřiměřená reklama ( viz minulý zápis) 

Konzultováno s JUDr. Machem (organizační řád ČSK):Regulace je profesními komorami. 

Posuzuje RK ČSK. Lze podat podnět. 

Podmínky reklamy jsou uvloněné – Nový řád ČSK 5/2017 

 

4. Odpověď Macha na dotaz- Odlučovače : nemusí mít ortodontista. Evropská směrnice není 

závazná, pokud není implementovaná do našeho práva. 

Dr. Marek zjistí, kdo z ortodontistů má odbornost 014. Tito lékaři musí mít odlučovač. 



 

5. Zástup ČOS na výběrových řízeních vypisovaných Krajským úřadem na místo ortodontisty. 

Zástupce ČOS musí být přítomen. Kraj oslovuje odbornou společnost. Dr. Šrámková se bude 

snažit vždy oslovit někoho místního. 

 

6. Akreditace. Od 1.7.2017 platí Zákon 67/2016. Rozpuštěna stávající AK a stanovena nová 

komise (členové nebyli MZ vyrozuměni do 9/2017). 

Akreditace prodloužena:   VFN Praha, FN Plzeň, FNKV, FNUSA Brno, UP Olomouc 

Pozastavena: FNHK 

Stále platná do r. 2020 FN Motol 

 

7. Jednání s VZP 

Dr. Marek: dr. Macháčková se ozve na konci září – řeší se kategorizace pro celkovou péči, ne 

jen za výrobky, navýšení kódů o 15 procent– o toto je zažádáno a příště dr. Marek řekne, co 

se schválilo. 

 

8. Rozštěpy 

Rozštěpy může léčit ortodontista za předpokladu, že je pacient dispenzarizován 

v rozštěpovém centru ( funguje jen FNKV Praha) 

Rozštěpy 3000 Kč/ čelist – toto je jasně schváleno!  

Podává s žádost o mimořádnou úhradu materiálu a pacient to sám odnese do pojišťovny. 

Dr. Marek zjistí jakými pravidly to VZP podmiňuje -  od dr. Macháčkové 

 

9. Kalkulace cen v ortodoncii 

Kalkulace cen vzorec z roku 1995– navyšuje materiál o 75%  

C = pořizovací cena CN + DPH+ hodnota poškozených částí aparátu 5% + vázaný kapitál 

v zásobách25% + znehodnocení zásob mat. 20% + morální zastarávání 20% 

Práci a provozní náklady jsou zahrnuty v kódu pojišťovny, spotřební mat a lepidla jsou v ceně 

kódu pojišťovny. 

 

Dr. Šrámková připomene tento vzorec na plenární chůzi. 

 

10.  Výsledky soutěže ČOS – zpracoval dr. Kotas 

 

11. Prof. Proffit – čestné členství  

Napíšeme profesorovi,  že jsme mu to udělili při československém kongresu 2019, a nabídneme 

mu, že buď může přijet na kongres, nebo videokonferenci nebo korespondenčně. 

Nominaci mu předá dr. Petr protože se s ním uvidí osobně   v Barceloně 9/2017.  

 

12.  Neplatiči členských poplatků - nutné získat maily!! 

 

13.  Rubrika ČSK v LKS „Přečtěte si“ 



Z klinik dodat report z nějakého článku – postgraduanti. 

 

14. Změna v zákoně o Celoživotním vzdělávání nelékařských pracovníků. Info od dr. Macha: Žádný 

státní ani obdobný orgán už nebude organizovat celoživotní vzdělávání. Toto je ponecháno na 

zaměstnavatelích a pracovnících samotných. 

 

15. Grant pro 2 postgr. Z Olomouce do Neimegen – pošlou žádost. 

 

 

16. Web – dr. Tvardek řeší jakým způsobem bude vydáváno heslo k části pro členy. 

 

17. Dr. Böhmová pro FN Plzeň žádá výbor o předplatné AJODO . Písemně zažádat. 

 

 

18. Dr. Urbanová pro FNKV žádá výbor o předplatné CPCJ . Písemně zažádat. 

 

19. Dr. Bernát:Navrhuje vývoj stránek pro chytré telefony pro ČOS event pro  kongres – ušetřilo by se 

za tisk ??? 

-Pořizovací cena cca 50 000 Kč, musel by to nastavit Guarant. Zatím nebudeme zvažovat. 

 

20. Dr. Tvardek informoval, co by obnášelo publikovat články na Pubmedu: 

Schvalovací řízení, speciální formy članků, aktivně sami vyplňovat, schvalovací řízení. 

Zkontaktovat privátně knihovnici např. z Olomoucké fakulty, aby to zařídila. Zajistí dr. Marek. 

 

 
 
Zapsala Dr. Böhmová 

 
 
 
 

 

 
 


