
Informace ze schůze výboru a revizní komise České ortodontické společnosti ze dne 

28.3.2018 

Místo konání: Hradec Králové, restaurace Pivovarské domy, 18:00 hod. 

Přítomni: dr. Šrámková, dr. Marek, dr. Tvardek, dr. Kučera, dr. Mottlová, dr. Jurásková 

Sedlatá, dr. Bernát. Omluveni: dr. Kotas, dr. Baumruk, dr. Böhmová, dr. Urbanová. 

Organizace kongresů ČOS: 

- 2018 Kongres ČOSČeský Krumlov, prezident dr. Bernát. Odborný program je hotový. 

Čestné členství ČOS bude uděleno prof. Proffitovi  a dr. Stecherové, Čestná 

přednáška prof. Proffita bude předtočena a puštěna ze záznamu v den zahájení 

kongresu. Výborem ČOS odhlasována možnost udílení sponzorských darů za 

nejlepší přednášku v sekci mladých autorů a za nejlepší atestační práci všemi 

sponzorujícími firmami, ne jen generálním sponzorem, jako tomu bylo v předchozích 

letech. V letošním roce nebude v programu mimooborová přednáška. 

- 2019 Kongres ČOS a SOS v Bratislavě, prezident dr. Marek. Probíhají poslední 

přípravy odborného i společenského programu. Čestné členství ČOS bude uděleno 

prof. Kuijpers-Jagtman. Registrace na webových stránkách kongresu bude spuštěna 

1. 3. 2019. Vzhledem k vysokým nákladům za pronájmy kongresových prostor bude 

pravděpodobně potřeba zpoplatnit Prezidentský večer nebo bude o příslušnou částku 

navýšen kongresový poplatek. 

- 2020 Kongres ČOS v Brně, prezidentka doc. Černochová. Program se připravuje. 

Předáno info pro prezidenty. 

Kongres EOS 2024. Dr. Šrámková požádala české členy EOS o podporu dr. Marka jako 

prezidenta tohoto kongresu. Protikandidátem dr. Marka je prof. Fudalej, který bohužel 

nevede zcela etickou kandidátskou kampaň. 

Problém akreditací pracovišť pro výuku ortodoncie. Dle paragrafu 5 novely 

zákona 95/2004by byla většina pracovišt zajišťující postgraduální vzdělávání v ortodoncii 

musela zaniknout nebo nucena redukovat počty míst pro postgraduanty. Prof. Kamínek 

vypracoval návrh na změnu novely, ta byla přijata AK (předseda prof. Kamínek, 

místopředseda as.Koťová) Akreditační komise poté postoupila tento návrh k jednáním na MZ 

ČR. 

Výborem ČOS byla schválena žádost prof. Kamínka o příspěvek na cestovné na schůzi 

NEBEOP a dr. Štefkové na kongresový poplatek k účasti na Teachersforum EOS kongresu, 

Edinburgh 2018. 

Prof. Kamínek v tomto roce oslaví životní jubileum 80 let. Dr. Kotas napsal k této příležitosti 

článek a blahopřání za ČOS. 

Dr. Šrámková požádala za ČOS JUDr. Macha o shrnutí zásad a koncepci Informovaného 

(IS) souhlasu. JUDr. Mach přislíbil vyhotovení tzv. prvního nástřelu možného znění IS. 

ČOS se od 1. 2. 2018 stala plátcem DPHdíky významným pozitivním výsledkům kongresu 

z Liberce 2017. Stávající účetníctví ČOS převzala od pí Zelingrové účetní kancelář ʺPrvní 

plzeňská daňová a účetníʺ, zastoupeny Ing. Haasovou, pí Hanzlíčkovou. Proběhla první 

kontrola Finančním úřadem. 
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Byla podána žádost ČSK o přesun sídla ČOS do Apolenky. Čekáme na vyjádření výboru 

ČSK. 

Dr. Kotas rezignoval na funkci ve Výboru ČOS, tedy i na funkce vědeckého sekretáře. Tu 

převezmedr. Kučera, schváleno nadpoloviční většinou členů Výboru ČOS. Bude osloven dr. 

Filipi jako další v pořadí výsledkové listiny volební kandidátky z roku 2016 (kongres ČOS 

Praha) k doplnění počtu členů Výboru ČOS.  

Jsou zaplaceny členské příspěvky do WFO (5let), EFOSA (1 rok). 

Otevřena otázka práce sekretářky ČOS, problematika s vedením a kontrolou účtu a dalších. 

Dr. Šrámková zváží přesun těchto povinností na jinou osobu. 

Dr. Tvardek vede nezbytné kroky k  zařazení časopisu Ortodoncie do databází Scopus, 

Pubmed. Výsledek těchto snah bude znám v měsíci dubnu – Scopus, za několik měsíců – 

Pubmed. 

DR. Šrámková připomíná klinikám (Brno, Olomouc, ASAP) odevzdání článků do časopisu 

LKS, rubrika Přečtěte si. LKS bohužel dva poslané články nepřijala. 

Pokračuje projednávání koncepční finanční pomoci vzdělávacích pracovišť. Má nadále smysl 

úhrada plného členství a časopisu AAO ? (Je ev. na zvážení touto formou podpořit 
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vedoucího oddělení je-li úvazek 0,6 a více). Jinak je výhodnější2leté členství pro 

postgraduanty, které stojí pouze 45 USD včetně časopisu a pracoviště může časopis 

AJODO získat i přes vědecké knihovny příslušné LF.  

Dr. Marek výhledově připraví článek, pracovní název ʺProč mají fóliovými aparáty léčit 

ortodontisté ?ʺ, v reakci na dravou politiku firem s fóliovými aparáty. 

Dr. Marek pokračuje v jednáních s VZP, dr. Macháčkovou o budoucí koncepci – vyřazení 

dospělých z úhrad (dospělí tvoří průměrně 35%) a přesun ušetřených financí ve prospěch 

výkonů pod tuto věkovou hranici. Redukce četnosti vykazování kódů jednoho laboratorního 

výrobku a to aktivní dolní desky. Nepodařilo se prosadit fóliové aparáty jako retenční aparát. 

Bude posouzena otázka digitálních modelů. V tomto smyslu budou jednat dále zástupci 

pojišťovny na MZČR v roce 2019. Dále byla otevřena otázka vykazování kódu 00982 - 

Nasazení fixního ortodontického aparátu (na čelist) otázka regulace vykazování 1x na IČO 

nebo na RČ pacienta, nutno ještě projednat s ZP, musí být v souladu i s jinými obory, není 

nadužíváno a proto příklon ve prospěch pacienta tj. omezení 1x na IČO 

Neplatiči ČOS – jaký zvolit postup. Nyní jsou písemně neplatiči příspěvků do ČOS obesíláni 

a upozorněni na dlužnou částku. Nechat stávající režim opatření? Ukončit členství po 3 

výzvách? V případě ČSK budou nezaplacené členské příspěvky vymáhány soudně – toto 

není pro nás vhodné. 

Úprava předplatného časopisu Ortodoncie pro cizince, dále 50WURO / ročně, tj. jeden výtisk 

časopisu 12,5 EURO (nikoliv 10 EURO jak tomu bylo v minulosti, kdy vycházelo 5 čísel 

ročně) 

Rozštěpový den ve FNKV – 13. 4. 2018, 13:00. 

Komunikace členů výboru i přes „skupinu“ na WatsApp 

Přípravy PDD, ve Výboru PDD je za ČOS dr. Koťová. 

 

Na účtě ČOS ke dni schůze 1978 530 Kč, v pokladně do 10 000. 

 

Zapsala dr. Mottlová 

 

 

 

 

 

 


