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Zpráva o činnosti ČOS 
za období mezi kongresy 2013 – 2014 

MUDr.Jiří Petr 

1) Prof.Kamínek obdržel ocenění „Gloria Ortodontiae“ 7.6.2013 v polském 
Krakowě. 

2) Ceny ČOS v roce 2013 za nejlepší atestační práci v období od předchozího 
kongresu získali MUDr.Michal Šedivec (1.cena – „Úhel dráhy čelistního 
kloubu“), MUDr.Taťána Kvapilová (2.cena – „Srovnání odchylek v měření 
meziodistálního sklonu kořenů zubů na panoramatickém rtg snímku a cone 
beam CT“), a MUDr.Alena Formánková (3.cena – „Elastické moduly 
v ortodoncii“). 

3) Ekonomický výsledek kongresu 2013 v Plzni byl pozitivní: 130.382,- Kč. Výbor 
ČOS poblahopřál prezidentovi kongresu Dr.Baumrukovi za výbornou přípravu 
a úspěšný kongres po všech stránkách. 

4) Výbor schválil udělení čestného členství v dalších letech těmto osobnostem: 
Dr.Štefková, prof.Joho, prof.Williams. 

5) Výbor vzal na vědomí zvýšené náklady spojené s bezpečným chodem ČOS a 
ocenil rozhodnutí plenární schůze v roce 2013 zvýšit členské příspěvky lékařů 
v praxích. Výbor dále schválil opatření vedoucí k větší úspoře finančních 
prostředků pro potřeby hlavních aktivit ČOS: 
- ponechat stávající výši kongresových poplatků pro členy ČOS a zdražit 

kongresový poplatek pro nečleny ČOS na 16.000,- Kč, 
- zrušit nižší kongresový poplatek pro členy jiných společností (WFO, EOS 

apod.), 
- zdražit časopis (pro nečleny ČOS) – pro rok 2014 zavést celoroční celkové 

předplatné ve výši 1.000,- Kč 
- zrušit sborník abstrakt kongresů ČOS; bude umístěn na webu ČOS, 
- tzv. „mobilní“ výdaje (granty, příspěvky na stáže a pro kliniky) budou po 

schválení výborem vypláceny až ve 4.čtvrtletí po kontrole plnění rozpočtu a 
schválení stavu financí pro stávající rok, 

- maximální výše grantů ČOS pro rok 2014 zůstává dle schváleného 
rozpočtu 70.000,- Kč. 

6) Došlo ke změně zákona o občanských sdruženích. Občanské společnosti se 
budou transformovat na spolky a družstva. ČOS bude fungovat jako spolek, o 
uvedení do souladu se zákonem byl požádan právník ČOS JUDr.Mach. Do 3 
let po schválení zákona (1.1.2014) je třeba provést ev. úpravy stanov ČOS. 

7) Výbor schválil finanční příspěvky pro klinická pracoviště v Plzni a v Praze-
Vinohradech na prodloužení předplatného odborných časopisů AJODO a The 
Cleft Palate-Craniofacial Journal. 

8) Výbor souhlasil se zrušením Osvědčení ČSK z ortodoncie v podobě, v jaké 
nyní existuje. Nebrání se však v budoucnu diskusi o průběžné kontrole 
kvalifikace v ortodoncii. 



9) Výbor schválil proplacení příspěvku pro členství v American Cleft Palate 
Association s přístupem k jejich časopisu Dr.Urbanové z FNKV Praha. 

10) Výbor vzal s povděkem zprávu webmastera webu ČOS Dr.Tvardka o plné 
funkčnosti plateb platební kartou na účet ČOS. 

11) Na jednání EFOSA při kongresu EOS v roce 2014 ve Varšavě byli za ČOS 
delegováni Dr.Šrámková a Dr.Marek. 

12) Výbor vzal na vědomí informaci předsedy atestační komise prof.Kamínka o 
termínech atestací v roce 2014: 3.-4.6. a 9.-10.12.2014, vždy v Brně. 

13) Výbor zrekapituloval a upřesnil lokality a prezidenty kongresů ČOS v příštích 
letech: 
- 2015 Hradec Králové, Dr.Mottlová 
- 2016 Praha, Dr.Urbanová 
- 2017 Liberec, Dr.Kučera 
- 2018 Plzeň (České Budějovice), Dr.Bernát 
- 2019 Piešťany, Česko-slovenský 
- 2020 Brno, doc.Černochová 

14) Výbor konstatoval, že firmy, které dávaly své vlastní odměny výhercům cen 
během kongresu, jakkoli se jedná o chvályhodnou aktivitu, se příliš aktivně 
zapojovaly do předávání cen a tím rozmělňovaly prestižní vyhlášení Ceny 
ČOS a dalších kongresových ocenění. Výbor proto přijal tato opatření: 
- od r. 2015 bude v Buletinu pro sponzory kongresu uvedeno, že kterákoli 

firma může dát svůj dar výhercům, a tyto dary nespadají do sponzoringu 
kongresu, 

- předávání cen bude zcela v režii prezidenta kongresu, který se postará, 
aby bylo zdůrazněno, že 
 cena za nejlepší atestační práce je Cena České ortodontické 

společnosti a předává ji předseda společnosti 
 ceny za nejlepší postery a soutěžní přednášku kongresu vyhlašuje a 

předává prezident kongresu 
 teprve poté se připojí firmy se svými dary 

15) Český den na kongresu Světové ortodontické asociace v Londýně v příštím 
roce – přestože ČOS zajistila celodenní program, Česká republika nakonec 
nebyla k této prezentaci vybrána. Výbor konstatoval nedostatečnou 
komunikaci  kongresového výboru WFO s jednotlivými zeměmi.  

16) Prezident ČSK přislíbil pomoc při postihu nezákonného provádění 
ortodontické léčby konkrétními zubními lékaři, kteří nemají příslušné 
oprávnění. Právní vyřešení tohoto případu by mohlo fungovat jako vhodný 
precedens pro podobné případy v budoucnosti a jako pomoc pro ČOS při 
jednání s MZČR na toto téma, které výbor připravuje. 

17) Výbor vzal s povděkem na vědomí, že na kongresu Evropské protetické 
společnosti (EPA) v příštím roce v Praze vystoupí s přednáškou na téma 
styčné problematiky ortodoncie a protetiky MUDr.Marek. 

18) Výbor upřesnil podmínky udělování finanční podpory zahraničních odborných 
aktivit z prostředků ČOS klinickým pracovníkům (granty ČOS) a 
postgraduálním studentům: 
- pro větší dostupnost získání grantu ČOS byl snížen úvazek klinického 

pracovníka na 0,6, 
- postgraduální student musí být členem (mimořádným) ČOS, udělení 

finančního příspěvku musí doporučit vedoucí oddělení, kde se tento lékař 
školí, 



- nevyčerpané prostředky lze přesunout na další rok. 
19) Výbor vyhověl žádosti předsedy České stomatologické společnosti 

prof.Broukala o finanční příspěvek na vydávání časopisu Česká stomatologie 
a Praktické zubní lékařství a schválil jej ve výši 10.000,- ročně. Výbor vzal na 
vědomí kritickou situaci těchto tiskovin a je přesvědčen, že jejich záchrana 
bude zejména ku prospěchu klinickým pracovníkům. 

20) Výbor schválil finanční příspěvek prof.Kamínkovi a as.Štefkové pro cestu na 
jednání NEBEOP a Teachers Forum při kongresu EOS 2014 ve Varšavě. 

21) WFO chce světu představit osobnosti, které regionálně v ortodoncii něco 
znamenají. Za Českou republiku výbor ČOS navrhl prof.Kamínka. 
 
 

 
Děkuji Vám za pozornost. 


