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Zpráva o činnosti ČOS 
za období 2008 - 2012 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé! 

Na úvod svého vystoupení při plenární schůzi ČOS v roce 2008 jsem sdělil, že má 

zpráva nebude krátká. Dnes bych rád, aby krátká byla, ale abyste se v ní dověděli 

vše, co je třeba. Máme za sebou další čtyři léta funkčního období orgánů České 

ortodontické společnosti. Dnešním dnem toto období končí a budeme volit nové 

členy výboru a revizní komise ČOS. Abyste se mohli lépe rozhodnout, koho a proč 

volit či nevolit, a abyste si mohli udělat ostřejší obraz toho, jak ČOS v posledních 

čtyřech letech pracovala, rád bych Vás s touto činností ČOS seznámil. 

Na základě výsledků voleb do orgánů ČOS v roce 2008 začal pracovat výbor ve 

složení Dr.Petr – předseda, prof.Kamínek – místopředseda, Dr.Kotas – vědecký 

sekretář, a Dr.Marek, doc.Špidlen, Dr.Koťová a Dr.Kokaisl – členové. Revizní komise 

ve složení Dr.Šrámková, Dr.Tycová a Dr.Böhmová zvolila ze svého středu předsedu 

Dr.Šrámkovou. V tomto složení poté orgány pracovaly až do nynějška. 

Nově zvolený výbor si vytkl tyto úkoly: 

A) Hlavní úkoly a orientace společnosti: 
1. Hájení odbornosti oboru ortodoncie v souladu s moderními poznatky 
2. Prosazování a hájení systému soukromých ortodontických praxí a 

univerzitních školících ortodontických oddělení s tříletým 
postgraduálním programem 

3. Snaha o zavedení samostatných kateder oboru ortodoncie v případě 
zřízení fakult zubního lékařství v ČR, podpora vytvoření dostatečně 
dobrých podmínek pro zaměstnání vedoucích ortodontických oddělení 
na plný pracovní úvazek 

4. Prosazování finanční spoluúčasti pacienta na úhradě za ortodontickou 
péči s ohledem na závažnost vady a věk pacienta. Perspektivně 
prosazovat pokladenský systém. 

5. Podpora posilování prestiže ortodontisty v národním i mezinárodním 
měřítku 

6. Další otvírání se Evropě a světu 
 

B) Úkoly na nadcházející  4 roky: 
1. Každoroční odborné kongresy se zahraničními přednášejícími a 

mezinárodní účastí, konané pravidelně v měsíci září nebo říjnu 
s plenární schůzí členů 

2. Organizování nebo podpora dalších odborných ortodontických akcí 
3. Vydávání odborného časopisu 



4. Dohled nad současným vývojem vzdělávání v oboru ortodoncie (dle 
usnesení výboru společnosti z minulé doby) a podpora pracovišť, která 
budou školit v souladu s moderními evropskými a světovými požadavky 
na toto studium 

5. Vytvoření, prosazování a podpora realizace vlastní koncepce systému 
ortodontické péče v ČR o pacienty s rozštěpy a ostatními vrozenými 
vývojovými vadami včetně spolupráce s ostatními obory v této 
problematice zaangažovanými, zejména zdravotními pojišťovnami a 
MZČR 

6. Spolupráce s ČSK v různých oblastech (vědecká, pedagogická, 
ekonomická a to na úrovní centrální i regionální) 

7. Zlepšení ohodnocení práce ortodontisty, zejména navýšením plateb za 
ortodontické ošetření od pojišťoven adekvátně s ohodnocením 
praktických zubních lékařů 

8. Spolupráce s dalšími zdravotnickými a jinými subjekty dle stanov 
společnosti  

9. Spolupráce s evropskými a světovými ortodontickými organizacemi 
(EOS, WFO, EFOSA, event. AAO apod.) 

10. Prezentace společnosti, zejména www stránkami, event. jinými 
způsoby 
 

Rád bych nyní podrobněji uvedl, čím se ČOS v uplynulém období zabývala a čeho 

dosáhla: 

1) Koncem roku 2008 vešel výbor společnosti v jednání s Českou radiologickou 

společností a výsledkem bylo společné stanovisko, týkající se problematiky 

fixních ortodontických aparátů a vyšetření MRI. Stanovisko bylo publikováno 

v časopise Ortodoncie a je k dispozici na webových stránkách obou 

společností. 

2) Na jaře r.2009 se uskutečnilo další jednání zástupců ČOS a VZP o změnách 

v ortodontických výkonech. Při dohodovacím řízení začátkem září 2009 byly 

schváleny změny, z nichž vyjímám ty nejdůležitější: 

- změna nevhodně formulovaného textu k výkonu 982 

(vypuštěna přesná definice ohledně použitého materiálu a 

zubů), 

- zavedení nového kódu 994 – zahájení léčby malým fixním 

ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk s ohodnocením 

900,- Kč za přesně stanovených podmínek (do 10 let věku 

pacienta, 1x na pacienta a čelist) 

- u kódů 983 a 984 upřesnění omezení frekvencí úhrady – 1x za 

čtvrtletí (a vypuštění přesné definice výkonu) 

- z kódu 985 při zachování stávající ceny byly vypuštěny analýzy 

OP a Drtg, které je nyní možno účtovat zvlášť; navíc kód 

00985 je možné vykázat 2x na pacienta a čelist (po kódu 

00994 a 00982) 

- u kódu 987 změněno omezení z 1x na pacienta na 2x na 

pacienta 



- kódy 915 a 988 shodně omezení 1x za rok 

- kód 989 analýzy modelů – frekvence 2x za rok 

- kód 993 navázání parciálního oblouku – frekvence 4x za 

kalendářní pololetí 

- kód 986 ukončení léčby jinými postupy než fixním aparátem – 

kód zrušen 

- zavedení nového kódu 986 – kontrola ve fázi retence nebo 

sledování ve fázi růstu a vývoje, 1x za pololetí, cena 220,- Kč 

- omezení 1x za čtvrtletí se vztahuje na všechny kontroly 

snímacích aparátů v daném čtvrtletí dohromady u jednoho 

pacienta nejdéle po dobu 4 let a na všechny kontroly fixních 

aparátů v daném čtvrtletí dohromady u jednoho pacienta 

nejdéle po dobu 4 let. 

Je třeba připomenout, že hlavní práci směřující k realizaci 

těchto změn odvedl Dr.Marek. 

3) ČOS pořádala každoročně kongresy, které byly vesměs hodnoceny jako 

odborně kvalitní, společensky prospěšné, a přitom byly pro ČOS ekonomicky 

přínosné. Pro toto budiž dík prezidentům kongresů a jejich týmům: 

Dr.Šrámkové, Dr.Alexandrové a Dr.Markovi, doc.Černochové a Dr.Tycové. 

4) Koncem roku 2009 se výbor rozhodl vypisovat každoročně granty ČOS jako 

finanční podporu klinických pracovníků v jejich zahraničních odborných 

aktivitách. Pravidla pro udělování grantů byla publikována v časopise 

Ortodoncie a na webu ČOS. Dosud byly uděleny granty těmto lékařům: 

Dr.Josefu Kučerovi, Dr.Ladislavu Bernátovi a Dr.Wandě Urbanové. 

5) V rámci svého programu prezentace české ortodoncie v Evropě a ve světě 

výbor ČOS finančně podporoval členy výboru a ostatní významné specialisty, 

kteří se účastnili jednání v rámci EOS (zejména tzv.Teachers Forum), EFOSA, 

WFO a dalších organizacích. V této souvislosti je třeba připomenout, že 

stálými zástupci ČOS v EFOSA jsou Dr.Marek a Dr.Šrámková, nynějším 

členem komise Councilu EFOSA pro oblast vzdělávání je prof.Kamínek, který 

se zároveň angažuje ve vzdělávacím programu NEBEOP (Network of 

Erasmus based European Orthodontic Programmes), a pro další funkční 

období (namísto odcházející Dr.Czochrowské) byla do samotného Concilu 

EFOSA zvolena Dr.Šrámková. 

6) ČOS již tradičně přebírá záštitu nad meziklinickým seminářem o problematice 

léčby pacientů s rozštěpy, konaném každé dva roky ve FNKV. 

7) Byla redukována redakční rada časopisu Ortodoncie, naopak byla vytvořena 

skupina recenzentů. Podrobnější informace proběhly v časopise. 

8) ČOS se opět podílela na návrhu členů akreditační komise pro obor ortodoncie 

při MZČR pro další funkční období. Komise byla jmenována ve stejném 

složení, jako pracovala dosud. 

1) ČOS vypracovala nový průzkum počtu ortodontistů v ČR. Lví podíl na této 

práci měl vědecký sekretář ČOS Dr.Kotas. Průzkum mimo jiné sdělil, že 

v současné době je poměr počtu ortodontistů na počet obyvatel v celé ČR 



odpovídající evropskému průměru. Velké rozdíly jsou ovšem mezi jednotlivými 

regiony. Průzkum rovněž poukázal na fakt, že největší počet praktikujících 

ortodontistů v ČR se pohybuje ve věkovém období mezi 55 a 60 lety. Tedy jen 

z důvodů prosté reprodukce ortodontistů v ČR není vhodné snižovat počet 

školicích ortodontických pracovišť ani počet jejich studentů. Průzkum byl 

publikován v časopise Ortodoncie. 

2) ČOS převzala záštitu nad PVP – Pražským vzdělávacím programem (zatím 

bez finanční účasti). Výbor se vyjádřil i pro finanční příspěvek z prostředků 

ČOS, bude-li třeba. Program sdružuje všechny tři pražská školicí pracoviště 

pro absolvování teoretických přednášek v rámci specializační přípravy a je 

otevřen všem postgraduálním studentům oboru ortodoncie v ČR. Program 

připravili mladí lektoři MUDr.Urbanová a MUDr.Kučera. 

3) Časopis Ortodoncie, jehož zřizovatelem je výbor ČOS, na podzim roku 2010 

oslavil 20 let trvání. Za všechny, kteří se na jeho vzniku, rozvoji a fungování po 

celou dobu podíleli, výbor ČOS poděkoval především hlavnímu strůjci a 

dlouholetému šéfredaktorovi časopisu doc.Špidlenovi. 

4) Zástupci ČOS se na jaře r.2011 setkali s představiteli ČSK, probírala se tato 

témata: ceny v ortodoncii a případné změny ve smyslu našich návrhů, 

zákonné a podzákonné normy týkající se věcného a personálního vybavení 

ortodontických praxí. Co se týče změny cen v ortodoncii, zde jsme 

neočekávali zásadní změny, pouze bylo možné domnívat se, že dospělí věku 

19 let (výbor přijal nově tento věk jako hraniční) a starší budou vyřazeni 

z úhrady za léčbu z prostředků veřejného ZP. Jak víte, ani k tomu nakonec 

nedošlo. S podporou ČSK a právníka ČOS byla přijata naše připomínka 

vyřadit povinnost mít i.o.rtg přístroj v objektu ortodontického ZZ. Na výkladu 

zákona a podzákonných norem v oblasti týkající se práce „ortodontických 

asistentek“ pracuje ČOS za silné podpory právníka ČOS JUDr.Macha; zde je 

třeba ocenit velké úsilí, které v tomto problému vyvinula Dr.Šrámková po 

svých nedávných neblahých zkušenostech v jednání s úřady. Dále ČSK 

přislíbila svou podporu ČOS, aby při posuzování uznání zahraniční praxe 

zájemců z NON-EU zemí byla vždy kontaktována ČOS. 

5) V roce 2010, kdy se začínali v ČR množit zájemci ze zemí mimo EU o 

uznávání odborné praxe v oboru ortodoncie, se výbor ČOS vyjádřil: 

z ortodonticky „neprůhledných“ zemí mimo EU lze uznat maximálně 1 rok 

praxe. Byl osloven tehdejší zástupce IPVZ pro posuzování těchto žádostí 

prof.Mazánek a byl s ním dohodnut tento standardní postup: tyto žádosti před 

vyjádřením pro IPVZ a MZČR poskytne prof.Mazánek předsedovi ČOS a ten 

je předá k posouzení komisi při výboru ČOS (prof.Kamínek, Dr.Marek, 

Dr.Šrámková). Závěr komise předseda ČOS předá prof.Mazánkovi k dalšímu 

postupu na IPVZ a MZČR. Po změnách ve specializačním vzdělávání 

v ortodoncii od roku 2012 byl s MZČR vyjednán tento postup: MZČR předá 

tyto žádosti předsedovi SOR pro obor ortodoncie (bude dále rozvedeno) a ten 

je posoudí a pošle MZČR odborné vyjádření; v případě potřeby si vyžádá 

stanovisko komise při výboru ČOS. 



6) Výbor schválil změnu formy časopisu Ortodoncie – došlo ke změně vazby a 

objemu čísla při zachování počtu 4 výtisky za rok. Změny se projevily 

v nákladech na tisk. 

7) Koncem dubna r.2010 proběhl za organizace České stomatochirurgické 

společnosti a s podporou ČOS Ortodonticko-chirurgický workshop zaměřený 

na autotransplantace. Vystoupili přední světoví odborníci na tuto problematiku 

prof.Paulsen a prof.Schwartz z Dánska a naši specialisté Dr.Marek a 

doc.Starosta. Akce měla velmi dobrou odbornou úroveň v kontrastu k celkem 

malé účasti, zejména se strany dentoalveolárních chirurgů. 

8) Starost o webové stránky ČOS převzal Dr.Tvardek. Výbor poděkoval 

dosavadnímu webmasterovi Dr.Kokaislovi za to, že stránkám pomohl na svět 

a dlouhodobě o ně pečoval. 

9) Výbor ČOS dle svého programu finančně podporoval zahraniční stáže 

postgraduálních studentů na zahraničních školicích pracovištích. Z každé 

stáže zpracuje účastník odbornou zprávu, publikovanou v časopise, tedy tyto 

stáže jsou přínosné nejen pro účastníky samé, ale i pro ostatní lékaře, 

zejména studenty ve specializaci. 

10) Od začátku roku 2012 začaly platit změny ve specializačním vzdělávání, které 

se dotkly i našeho oboru. Místo IPVZ starost o vzdělávání a atestační zkoušky 

převzaly lékařské fakulty (IPVZ zbyla funkce registrační a dokumentační). 

Prakticky stanovují podmínky (dle zákona) a dohlížejí na organizaci zkoušek 

specializační oborové rady, složené z garantů specializačního vzdělávání u 

jednotlivých oborů pro jednotlivé lékařské fakulty. Pro obor ortodoncie byla 

jmenována SOR ve složení Dr.Böhmová, doc.Černochová, prof.Kamínek, 

Dr.Petr a Dr.Šustová. Rada ze svého středu zvolila předsedou prof.Kamínka a 

místopředsedou Dr.Petra. Tento nový systém má úspěšně za sebou již jeden 

běh atestačních zkoušek. 

11) Výbor každoročně při kongresu ČOS oceňuje mladé ortodontisty za nejlepší 

atestační práce v uplynulém období. Počínaje rokem 2010 se k ocenění těchto 

úspěšných atestantů připojily i firmy 3M Unitek a JPS, za což jim přísluší dík. 

12) ČOS dle svých finančních možností tradičně podporovala klinická školicí 

pracoviště formou zakoupení a zapůjčení fotografické a výpočetní techniky. 

13) Jak již bylo oznámeno, výbor připravuje pro nadcházející léta kongresy 

v r.2013 v Plzni, prezident Dr.Baumruk, a v r.2014 v Olomouci, opět česko-

slovenský (a doufejme s hojnou polskou účastí), prezident Dr.Marek; pro 

kongresy v dalších letech uvažujeme pro r.2015 Hradec Králové, v r.2016 

Brno a pro r.2017 Prahu. Podrobnosti budou včas oznamovány v časopise 

Ortodoncie. 

14) Výbor ČOS s politováním vzal na vědomí tragický skon prof.Tizziana 

Baccettiho na podzim 2011 v Praze a nečekaný odchod prof.Jüriho Kurola. 

Obor ortodoncie tím utrpěl velkou ztrátu. 

 

 

 



15) Dovolte mi na závěr, abych poděkoval všem těm, kteří se mnou po celé 

funkční období spolupracovali. Především děkuji všem členům výboru a RK 

ČOS, jmenovitě místopředsedovi ČOS prof.Kamínkovi, vědeckému sekretáři 

(a současnému prezidentovi kongresu) Dr.Kotasovi, Dr.Markovi, 

doc.Špidlenovi, Dr.Koťové, Dr.Kokaislovi, předsedkyni RK Dr.Šrámkové, 

Dr.Tycové a Dr.Böhmové. Nebudu dlouze hovořit o kvalitách jejich práce, jen 

bych rád upřímně vyjádřil, že, přestože to někdy zajiskřilo, v takovém týmu se 

výborně pracovalo. Ovšem nedá mi to a dovolte mi, abych za všechny zmínil 

alespoň předsedkyni revizní komise a někdejší prezidentku kongresu ČOS 

Dr.Evu Šrámkovou, která letos kandiduje do výboru. Eva, přestože je v revizní 

komisi, kde bravurně zvládá svou funkci, udělala velký kus vlastně výborové 

práce zejména na poli legislativy praktické ortodoncie, je stálým zástupcem 

ČOS v EFOSA a nyní dokonce členem jejího councilu. 

Rád bych také poděkoval těm, kteří tvoří zázemí ČOS - sekretářce ČOS pí 

Rychtářové, účetní ing.Zelingrové, daňovému poradci ČOS ing.Medunovi a 

jeho týmu a právnímu poradci ČOS JUDr.Machovi. Dále děkuji redakční radě 

časopisu Ortodoncie, ing.Jančálkovi a p.Crhovi za výrobu časopisu 

Ortodoncie, Dr.Kokaislovi a Dr.Tvardkovi za péči o webové stránky ČOS, firmě 

Guarant, zosobněné zejména pí Puldovou, za dosavadní úspěšné organizační 

zajišťování kongresů ČOS, paní Hábové a ostatním tlumočnicím, všem firmám 

finančně podporujícím kongresy ČOS, zejména letošním významným 

sponzorům – generálnímu partnerovi firmám JPS / 3M Unitek a partnerovi 

firmě Altis Group, a všem sympatizantům ČOS. A na úplný závěr bych rád 

poděkoval své ženě Markétě nejen za morální, ale zejména faktickou pomoc 

při práci pro ČOS. 

A Vám všem děkuji za pozornost. 

 

Jiří Petr 


