
Zápis ze schůze výboru a revizní komise České ortodontické společnosti ze 

dne 6. 12. 2016 

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

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

Urbanová, dr. Baumruk, dr. Böhmová, dr. Mottlová, dr. Sedlatá-Jurásková, host dr. Petr,  

1. Dr. Šrámková informovala o úkonech, které probíhají ve spojitosti se změnou výboru ČOS, 
především předsedy: přepis práv u KB (podpisové právo, dr. Šrámková, der. Marek, dr. 
Kotas), statistický úřad, dosílková služba – převedení pošty na adresu dr. Šrámkové. 

9. 12. se bude konat Vědecká rada stomatologické komory (poradní orgán komory, složený 
obvykle z předsedů odborných společností – schází se 2-3x do roka). Dr. Šrámková se 
zúčastní. 

2. Schváleny nové stanovy ČOS – došlo jen k minimálním a formálním úpravám z důvodu 
nového Občanského zákoníku a změně společnosti na spolek. ČOS se musí do konce roku 
2016 zaregistrovat ve Spolkovém rejstříku na příslušném Krajském Soudu. Odesláno JUDr. 
Machovi, pošle se všemi náležitostmi přes datovou schránku. 

3. V LKS vznikla nová rubrika „Přečtěte si“ – cílem upozornit čtenáře na zajímavé články 
v odborné literatuře. Bude vhodné pro postgraduanty – 3 příspěvky zajistí dr. Kučera, dr. 
Šrámková, dr. Urbanová. 

4. Dr. Šrámková poděkovala dr. Kotasovi za článek, který vznikl jako reakce na neodborný 
článek MUDr. Macha o retencích v ortodoncii publikovaný v LKS. Bylo nutné uvést 
chaotické informace na pravou míru a vyjádřit odborné stanovisko ortodontické 
společnosti, čehož se výborně zhostil dr. Kotas. 

5. MZ vytvořilo elektronickou platformu pro připomínkování databáze výkonů. MZ vyzývá 
odborné společnosti, aby nominovaly zástupce, který bude mít editační práva. Výbor 
nominoval dr. Šrámkovou, dr. Marka, dr. Böhmovou. 

6. Kongres 2016 v Praze, prezidentka kongresu dr. Urbanová. Proběhl úspěšně. Pozitivní 
výsledek předběžně 169 000,- Kč. Dodatečně je třeba vyžádat od přednášejících potvrzení 
o daňovém domilcilu, jinak bude třeba zaplatit daň 35% z honoráře navíc.  

7. Kongres 2017 v Liberci, prezident kongresu dr. Kučera: vyjednána záštita Univerzity 
Karlovy, nájem prostor Technické univerzity by tak měl být nízký. Místo konání 
prezidentského večera bude Ještěd.  

8. Kongres 2018 v Českých Budějovicích, prezident kongresu dr. Bernát, referuje dr. Baumruk. 
Čestná přednáška a předání Čestného členství – dr. Štecherová.  

9. Kongres 2019 v Bratislavě, prezident dr. Marek s dr. Klímovou. Prostory ještě nejsou 
určeny. Čestá přednáška a Čestné členství bude předáno Prof. Kuijpers-Jagtman, již 
informována, je potěšena a souhlasí.  

10. Kongres 2020 – doc. Černochová potvrdila prezidentství. 
11. Dr. Petr navrhuje, aby Prof. Proffit dostal čestné členství a ČOS by mohla uspořádat 

čestnou přednášku s předáním čestného členství. Výbor souhlasí. 
12. Proběhla diskuse o dalším udělování čestných členství v příštích letech. Dr. Kotas sestaví 

přehled nestorů ortodoncie a seznam jubileí významných členů. 
13. Zprávy z EOS. Možnost čerpání grantů na vědecké projekty + pravidelný bulletin – bude 

nyní již pravidelně zveřejňován na našem webu. (dr. Tvardek) 
14. Výbor schválil ponechání výše grantů ČOS pro klinické pracovníky s úvazkem 0,6 a 

postgraduanty pro rok 2017 ve stávající výši (postgraduanti 10 000,-Kč) 
15. Dr. Baumruk upozorňuje na možnost snížit daňový základ na vývoj a výzkum – zjistí 

podrobnosti. 
16. Dr. Urbanová upozornila na existenci časopisu Ortodoncie jako frakce Dental Tribune. 



Dr. Urbanová je šéfredaktorka. 
17. Proběhla diskuse nad úhradou a pravidly reklamy na stránkách kongresu a stránkách 

společnosti, konečné řešení bude stanoveno na další schůzi výboru. (dr. Tvardek) 
18. Výbor konstatoval, že je nutné zaktualizovat kontakty na členy ČOS. Přiložit do časopisu 

Ortodoncie výzvu členům ČOS k úpravě a aktualizaci kontaktních údajů. (dr. Tvardek). 
Zvažujeme variantu vytvořit na webu uzavřenou sekci pro členy – dr. Tvardek udělá návrh 
jak toto zrealizovat. 

19. Dr. Böhmová žádá o příspěvek na předplatné časopisu AJODO pro plzeňskou kliniku ve výši 
pro postgraduanty (6000,-Kč)  - výbor schválil. 

20. Dr. Urbanová žádá o příspěvek na předplatné časopisu CPCJ pro vinohradskou kliniku ve 
výši pro postgraduanty (5271,-Kč)  - výbor schválil. 

21. Dr. Kotas žádá za dr. Štefkovou příspěvek na Teachers forum v EOS a za prof. Kamínka na 
NEBEOP. Výbor příspěvky schválil. 

22. Dr. Urbanová informovala o úhradách a pravidlech vykazování kódů 00984, 00983 
k rozštěpovým dg. Q3. Nyní jsou opět neomezené počtem.  Pojišťovna hradí rozštěpovému 
centru příspěvek na materiál 2500,- Kč ú čelist. 

23. Termín další schůze ČOS 29. 3. 2017, Hradec Králové. 
 
Za výbor ČOS MUDr. Eva Šrámková, předsedkyně ČOS 

 

Prosíme naléhavě všechny členy ČOS, zda by mohli zkontrolovat a případně 
aktualizovat své kontaktní údaje na webových stránkách ČOS. 
 

 
 
 
 

 

 
 


