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Dále pro ČOS pracují tito lidé: 

 

p. Vlasta Vlachová  - sekretářka ČOS 

Doc. MUDr. Miloš Špidlen, PhD., – šéfredaktor časopisu Ortodoncie 

Prof. MUDr. Milan Kamínek, CSc.,  - hlavní recenzent časopisu Ortodoncie, 

redakční práce 

MDDr. Peter Dírer, redakční práce 

MDDr. Barbora Holíková – redakční práce 

p. Svobodová – administrativa časopisu Ortodoncie 

FIS print – ing. Ivo Jančálek – sazba, zajištění tisku, distribuce časopisu  

MUDr. Jiří Tvardek, PhD., – webmaster webu ČOS, redakce digitální verze 



časopisu 

PPDÚ  První plzeňská daňová a účetní firma, jednatelka ing. Haasová, 

účetní pro podvojné účetnictví a DPH ing. Valentová (Hanzlíčková) a Bc. Sylvia 

Mlynaříková  

PKMK law/finance právně ekonomická kancelář – ing. Davídková, daňový 

poradce  

JUDr. Jan Mach – právní poradce 

 
 
 
 
 
 

Výbor pokračuje v dlouhodobých strategických plánech. 

 

- 1) Pořádání každoročního odborného kongresu České ortodontické společnosti 

se zahraničními přednášejícími a mezinárodní účastí, konané pravidelně 

v měsíci září nebo říjnu s plenární schůzí členů odborné společnosti. 

- 2) Prezentace ČOS a oboru ortodoncie v zahraničí, spolupráce s EOS, EFOSA 

a WFO.  

- 3) Vydávání odborného časopisu Ortodoncie. 

- 4) Dohled nad úrovní a vývojem vzdělávání v oboru ortodoncie a jeho podpora.  

- 5) Spolupráce s výukovými pracovišti a podpora lékařů-učitelů i lékařů 

v přípravě ve vědecké a publikační činnosti. 

- 6) Spolupráce se státními a jinými institucemi při řešení odborných problémů 

oboru ortodoncie. 

-  7) Spolupráce s ČSK při řešení ekonomické a právní problematiky výkonu 

profese ortodoncie.  

 

        Výbor bude vždy pracovat v souladu se stanovami ČOS 

 

 



 

 

Přehled členů ČOS 2019/2020- stav ke dni 22. 10. 2020 

Česko 
Celkem evidováno 497 členů  

 
Neplatící: 
15 čestné členství 
25 důchodci 70+ 

 
Platící (odeslané faktury): 
113 slevové členství    x 1000,-  113 000,- Kč 
(senioři 16, jiné 4, MD 34, lékaři v přípravě 59) 
 
344 standardní členství    x 2500,-   860 000,- Kč 

 
 
Slovensko 
 
Platící (odeslané faktury): 
10 standardní členství   x 2500,-     25 000,- Kč 

  

 

Stav účtu k 22. 10. 2020 je 1 987 001 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled hospodaření za rok 2019 

 

 

 



 



 

 

 



Návrh rozpočtu pro rok 2021 

(rozpočet primárně sestavujeme jako vyrovnaný, v roce 2021 plánujeme dále mírně 

zvýšené výdaje na již započaté investice- interaktivní databáze ČOS, web a 

promotion ČOS, podpora aktivních členů ČOS zvýšení výdajů na granty ČOS – návrh 

schodku i s rezervou v případě nekonání kongresu ČOS 2021 do 255 000 Kč) 

 

1) Příjmy: 

  

- Členské příspěvky          990.000,- Kč 

- Časopis Ortodoncie           440.000,- Kč 

- Zisk z Kongresu ČOS 2021       (250 000,- Kč) 

Příjmy celkem:        1.430.000,- Kč 

 
 

 

2) Výdaje: 

 

- Sekretariát                                                  90.000,- Kč  

- Zaměstnanci ČOS (DPP)          30.000,- Kč 

- Právní služby            45.000,- Kč 

- Ekonomické a daňové služby          220.000,- Kč 

- Výdaje výboru a RK           20.000,- Kč 

- Granty ČOS a příspěvky na odb. pobyty PG studentů               200 000,- Kč 

- Podpora kurzů Ortodoncie I a II (materiál,DPP pro vyučující)   200 000,- Kč                                                                               

- Výdaje pro klinická pracoviště (odb. časopisy, fototechnika)     80 000,- Kč 

- Ceny ČOS                                                                                    60.000,- Kč 

- Příspěvky ČOS do WFO, EFOSA                                                50.000,- Kč 

- Příspěvek na delegáty ČOS                                                         40.000,- Kč 

- Webové stránky ČOS, interaktivní databáze ČOS         200 000,- Kč  

- Časopis Ortodoncie – red. práce, mzdy, honoráře, překl.         220.000,- Kč 

                           - výroba, tisk, distribuce      300.000,- Kč 

           Výdaje celkem:                                                                     1.675.000,- Kč 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výše členských příspěvků pro rok 2020. Pro rok 2021 se nemění. 
Členům jsou vystavovány faktury k úhradě v prvním čtvrtletí roku (dle kategorie 

z roku předchozího, pokud neohlásili změnu kategorie) Rozhodné datum pro 

zařazení do kategorie je datum 31. 1. 2021.  

 
 

- Ortodontisté (Česká republika i zahraniční)     2.500,- Kč  

 

- Ortodontisté v zaměstnaneckém poměru na výukových klinických pracovištích 

v České republice nad 0,5 úvazku *               zdarma 

 

- Ostatní (lékaři v přípravě - postgraduanti, lékařky na MD, senioři a jiní)  

           1000,- Kč  

 

- Bývalí řádní členové ČOS nad 70 let (nepracující důchodci), čestní členové

           zdarma 

 

- Časopis Ortodoncie 1 výtisk pro nečleny ČOS              300,- Kč  

 

*Členský příspěvek bude vrácen po předložení jednoduché žádosti 

s potvrzením výše úvazku na adresu sekretariat@orthodont-cz.cz  
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Zpráva o činnosti ČOS 

 

Kongres SOS/ČOS v roce 2019 v Bratislavě byl sice tradičně hodnocen jako 
velmi úspěšný po stránce odborné, společenské a i ekonomické, přesto počet 
účastníků ve všech kategoriích byl jak na české, ale hlavně na slovenské 
straně spíše zklamáním. Navíc pořádání kongresu na území jiného státu 
přináší v současné době značné byrokratické, účetní a daňové potíže. Výbor 
ČOS se proto usnesl, že ČOS zatím nebude další společné kongresy na 
území Slovenska plánovat. Celkový zisk kongresu činil 490 900 Kč, proporčně 
pro ČOS 311 900 Kč. Výbor ocenil značné úsilí organizačního výboru zejména 
obou prezidentů, dr. Klímové a dr. Marka. 

 
1., 2. a 3. cenu České ortodontické společnosti vyhlášenou na kongrese 
SOS/ČOS 2019 získali v tomto pořadí MDDr. Katarína Vrbová, MDDr. Peter 
Dírer a MDDr. Lucie Slánská. 
ČOS dotovala ceny částkami 25 000, 20 000 a 15 000 Kč. 
 
 

 
Kongresy ČOS v nadcházejících letech - rekapitulace: 

 
-r. 2020, Brno, 17. – 19. 9., Hotel International, prezidentka doc. Černochová – 
zrušen plně z důvodů pandemie Covid. Nebylo možné realizovat ani 
v náhradním termínu a virtuální verze není, bohužel, pro národní kongresy 
atraktivní ani z pohledu účastníků ani z pohledu vystavovatelů. Organizačnímu 
výboru kongresu ale patří poděkování a uznání za velké úsilí při hledání 
řešení jak kongres uspořádat.  
Čestné členství měl být uděleno Dr. Alexandrové, bude zatím řešeno 
korespondenčně. Osobní blahopřání odloženo na příští kongres.  
-r. 2021, Ostrava, 7. - 9. 10., Hotel Clarion, prezidentka Dr. Mohammad 
Kongres je zatím plánován prezenčně. 
-r. 2022 – zatím nebyl stanoven pro případ komplikované situace s pandemií 
Covid a nutností dalších přesunů.  
 
 
 
 

Významné aktivity členů ČOS v roce 2019-2020 a odborné akce, které se měly 
konat a nekonaly  

 
 
Dr. Marek pracoval a nadále pracuje jako ambasador AAO a současně je i 
členem Councilu Evropské ortodontické společnosti (EOS).  

 
Dr. Marek, Dr. Kučera a Dr. Tvardek byli za ČOS pověřeni organizací 3 rd 
Toothtransplantation Congress 2020, který se měl konat ve spolupráci s ČOS / 
ČADE / ČSS v Praze. Přípravy kongresu probíhaly velmi dobře až do poloviny 
března 2020, kdy pandemie Covid dosáhla takového stupně, že kongres 
musel být zrušen, resp. byl přesunut na stejný termín roku 2021. Bohužel 
situace se v celosvětovém měřítku stále nelepší natolik, že by bylo možné 



s jistotou počítat s jeho konáním. Organizační výbor kongresu spolu s firmou 
Guarant International s.r.o. zvažuje další posun termínu i jiné varianty konání. 

 
Odsunuty na neurčito byly rovněž i velmi smělé plány dr. Marka na uspořádání 
výjimečného kurzu interdisciplinární spolupráce přednášejících: dr. Kokich Jr. / 
Dr.Janakievski / Dr. Kinzer, který byl původně plánován společně s kongresem 
ČOS v roce 2022 v Praze.  
 
Do sekce World Village Day na kogrese WFO 2020 v Yokohamě byla zařazena 
sekce České ortodontické společnosti s přednáškami Dr. Marka a Dr. Kučery a 
do Japonska se chystala početná skupina českých ortodontistů. Bohužel i tento 
prestižní světový ortodontický kongres byl vlivem pandemie Covid výrazně 
zredukován, převeden do virtuální podoby a sekce WWD byla zrušena úplně. 
 
 
Dr. Šrámková spolu s Dr. Markem zastupují ČOS v Evropské federaci 
odborných ortodontických společností (EFOSA). Plenární schůze EFOSA, která 
se koná tradičně v rámci Evropského ortodontického kongresu, proběhla 
virtuálně, neboť i Evropský ortodontický kongres v Hamburku byl zcela zrušen. 
Na diskusi k profesním problémům ortodontistů letos nebyl čas, bylo nicméně 
velmi zajímavé sledovat a porovnávat přístupy k pandemii v jednotlivých 
evropských zemích.   
 
 
Prof. Kamínek zastupuje ČOS a KZL v Olomouci v NEBEOP. 
 
Poděkování patří také dr. Koťové za práci v přípravném výboru PDD a 
organizaci ortodontické sekce PDD, byť ani tuto akci nebylo možné naživo 
uspořádat.  
 
Prof. Kamínek je nadále předsedou Specializační oborové rady a členem 
Vzdělávací komise i Akreditační komise. Ve Vzdělávací radě pracuje Doc. 
Špidlen. Ve Vědecké radě ČSK zastupuje ČOS dr. Šrámková. 
 
 
Součástí letošního kongresu ČOS v Brně měla být i Plenární schůze ČOS 
spojená s volbami do Výboru a Revizní komise ČOS. Přes všechno úsilí 
uspořádat alespoň samostatnou plenární schůzi a zejména volby, se toto 
nakonec nezdařilo a po konzultaci s JUDr. Machem, rozhodl výbor o odložení 
voleb o jeden rok, resp. na plenární schůzi v době kongresu ČOS 2021 
v Ostravě. 

 
Výbor se ČOS rozhodl přesunout plánované školení ing. Šusty – Vybraná 
ekonomická témata v provozování ortodontické praxe do formy webináře. 
Webinář proběhl 22. 10. s velkým ohlasem (záznam je ještě stále k dispozici na 
webu ČOS v sekci pro členy!). Jakkoliv je pro naprostou většinu z nás množství 
a komplikovanost legislativních požadavků silně frustrující, je jejich znalost zcela 
zásadní.    
 
 



 
 
 

Souhrnně lze říci, že pandemie Covid zásadně vstoupila nejen do našich osobních 
životů, ale zcela zhatila i naše dosavadní profesní plány. Práce výboru se přesunula 
na platformu Google Meet, namísto 4-5 tradičních schůzí ročně jsme se na on-line 
schůzích sešli mnohonásobně vícekrát a nad stále novými problémy strávili 
nesrovnatelně více času. Kromě stresu z rušení a přesunů plánovaných akcí se ale 
naštěstí také několik zásadních věcí povedlo: 
 
Organizace kurzů pro lékaře v přípravě – Ortodoncie I a II. 
Po historicky prvním společném jednání lékařů - učitelů České Teachers´ Forum - 
v průběhu kongresu v Bratislavě se rozběhla výborná spolupráce mezi organizátory 

letošních dvou týdenních kurzů. Oba kurzy – v lednu 2020 „Kurz tvarování drátů“ 
na ortodontické oddělení FN KV a v září 2020 Kurz Ortodoncie II na 
ortodontickém oddělení FN Plzeň - se uskutečnily v plánovaném termínu. ČOS 
zakoupila ortodontický materiál v hodnotě 25 109 Kč, zakoupila nové moderní 
typodonty Elektrodont v hodnotě 62 942 Kč a dále přispěla na honoráře 
přednášejícím částkou 3600 Kč na osobu / 1 den. Oba kurzy byly hodnoceny 
velmi kladně a výbor děkuje přednášejícím Prof. Kamínkovi, Dr. Štefkové, Dr. 
Urbanové, Dr. Böhmové, Dr. Mohammad, Dr. Mottlové, Dr. Kotasovi, Dr. 
Oulické, Dr. Poláčkové, Dr. Koťové za jejich ochotu podílet se na výuce a 
zejména pak ještě jednou Dr. Urbanové za největší podíl práce na technickém 
a materiálovém zajištění kurzů. 
 
 
V září 2020 byly konečně schváleny a ve Věstníku MZČR vyšly nové 
vzdělávací programy pro obor ortodoncie, klinické stomatologie a ústní, 
čelistní a obličejová chirurgie. Jednotlivá výuková pracoviště tak nyní již 
prochází procesem reakreditace. 
 
  
Web ČOS 
Pod vedením Dr. Tvardka probíhá závěrečná fáze kompletní modernizace webu 
ČOS a hlavně jeho napojení na databázi členů. Moderní databáze splňuje 
bezpečností parametry a umožňuje pokročilé funkce spolupráce webmasterovi, 
prezidentce, sekretářce i účetní firmě. Výbor děkuje především dr. Tvardkovi a všem, 
kdo se na designu databáze podíleli. Věříme, že komfort nového webu ocení i všichni 
členové ČOS. 
Dr. Filipi a dr. Baumruk pracují dále na FB profilu ČOS a webových stránkách 
určených pro edukaci pacientů. 
 
 
Časopis Ortodoncie 
Během jara napřeli všichni členové výboru, zejména však dr. Tvardek, síly na 
modernizaci struktury časopisu Ortodoncie. Byly aktualizovány a doplněny veškeré 
redakční texty v českém i anglickém jazyce, diskutována forma a struktura časopisu, 
došlo ke změnám v redakční radě, pracuje se na nové grafice a celkové podobě 
časopisu. Časopis Ortodoncie je rodinné stříbro České ortodontické společnosti a 



jeho kvalita je odrazem stavu oboru. Modernizace podle současných požadavků na 
odborná periodika rovněž zvyšuje šance na přijetí do respektovaných abstraktových 
a citačních databází typu PubMed, Scopus, Web od Science apod. 
 
 
Výbor vysoce oceňuje všechny, kdo se podílí na vydávání časopisu Ortodoncie, 
zejména hlavního redaktora doc. Špidlena, hlavního recenzenta Prof. Kamínka a 
hlavního redaktora webové verze dr. Tvardka, ale i ostatní členy redakční rady a 
recenzenty odborných článků časopisu. 
 
 
 
Systém úhrad v ortodoncii 
Závěr roku 2019 a první polovina roku 2020 byla ve znamení velkého úsilí na 
změnách úhrad za ortodontickou péči a to hned na třech úrovních.  

1. Změny stávajícího sazebníku ve smyslu zpřesnění definic  
V březnu 2020 vyšel Seznam stávajících výkonů ve stomatologii a ortodoncii, 
který přináší nejen podrobný výklad každého výkonu co do obsahu i limitace, 
ale i právní rámec objasňující širší souvislosti.(na webu ČOS i ČSK) Tímto 
snad už definitivně skončí chronické potíže s různými výklady různých 
pojišťoven v různých krajích. Typicky sem patřil problém rozlišení pojmu 
kalendářní čtvrtletí versus tři měsíce a především jednoznačné stanovení 
limitace kódu 00983 a 00984 na IČO- tedy při transferu pacienta má nový 
lékař opět k dispozici 16 kontrol. Taktéž je jasně stanoveno, že mezi kódem 
00903 a vstupním ortodontickým vyšetřením není stanoven žádný omezující 
časový odstup.  

2. Změny v rámci Dohadovacího řízení na rok 2021 
V dohadovacím řízení na rok 2021 se nám podařilo obhájit a prosadit 
v podstatě všechny důležité věci, které na této úrovni prosadit lze. Kromě 
několika drobnějších ale přínosných a důležitých změn, které jsou „jen“ ve 
smyslu zjednodušení a modernizace, jde hlavně o dvě zásadní: nově bude 
možno vykázat dvě vstupní vyšetření u téhož pacienta po 2 letech a zavádí se 
nový kód pro zahájení léčby fixním aparátem u pacientů s rozštěpovými 
vadami, ve kterém je zahrnut i materiál fixního aparátu v plánované hodnotě 
14007 Kč na jednu čelist s limitací 2x na pacienta.  
Seznam obsahuje nově také pět přechodných kódů (tj. sloužících po 
přechodnou dobu 2 let) k doléčení pacienta po dosažení 22 roku věku, u 
něhož byla započata léčba před zahájením platnosti novely zákona vyřazující 
léčbu dospělých z úhrad ze ZP. Tyto přechodné kódy jsou tedy již nachystány 
a budou platit až/pokud  dojde k přijetí novely zákona 48/1997. 
 

3. Změny vyžadující novelu Přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb., která byla 
plánována s účinností od 1. 1. 2021.  
V rámci této novely by mělo dojít k posunu věkové hranice pro úhrady 
v ortodoncii. Za dospělého bude v tomto ohledu považován pacient ode dne 
dosažení 22 let věku. Pacientům po 22. roce věku nebude ortodontická léčba 
hrazena ze zdravotního pojištění. Stanovuje se přechodná doba 2 let sloužící 
k doléčení pacientů, jež započali léčbu za stávajících podmínek. Peníze, které 
se postupně budou během těchto dvou let uvolňovat, budou přesouvány do 
úhrad pacientů mladších 22 let. 



Naše návrhy v rámci této novely prošly velmi tvrdým „grilováním“ ze strany 
právních oddělení ČSK, Svazu pojišťoven i MZ a spolu s návrhy praktických 
zubních lékařů a zejména všeobecných lékařů se staly se součástí 
komplexního návrhu na novelu zákona 48/1997 Sb.  
V současné době je návrh novely zákona již projednáván ve zdravotních 
výborech Sněmovny ČR. Všechna jednání mají ale velké zpoždění z důvodů 
pandemie Covid ale i jiných a zatím je pouze jisté, že od 1. 1. 2021 novela 
platit nebude. Žádné další uvažované termíny zatím nejsou známy. Vzhledem 
k faktu, že sazebníky vyšlé z dohadovacího řízení na rok 2021 s novelou 
počítaly, bude třeba vyjednat nové podmínky v rámci nového dohadovacího 
řízení minimálně na část roku 2021 nebo i celý rok resp. do doby než 
vejde/zda vejde v platnost novela Přílohy č. 1. zákona č. 48/1997.  
Situace je opravdu velmi komplikovaná a musíme jen doufat, že propad 
ekonomiky vstoupí pouze do výše cen nikoliv do principu úhrad. 
 

 
 

Zpráva Grantové komise 
V období 2019 a 2020 výbor ČOS obvyklým způsobem průběžně schvaloval a 

proplácel finanční příspěvky pro klinická výuková pracoviště k zakoupení či 

prodloužení předplatného na odborné tiskoviny. AJODO - FN Plzeň, FNUSA Brno 

členství a časopis ACPA – FNKV, fototechnika pro FN Olomouc a VFN Praha. 

 
V roce 2020 byly díky celosvětové pandemii koronaviru znemožněny zahraniční 

stáže a aktivní účasti našich členů na pravidelně pořádaných akcích doma i 

v zahraničí. V důsledku této situace grantová komise České ortodontické společnosti 

nezaznamenala v tomto roce žádné žádosti o grantový příspěvek.  

Protože předpokládáme, že do konce tohoto roku, a minimálně ani v první polovině 

roku následujícího, situace nebude zcela normalizována, rozhodli jsme se podpořit 

aktivitu našich členů jiným směrem, pro který není epidemiologická situace 

rozhodujícím faktorem.  

Na začátku nového roku proto představíme nový koncept podpory autorů z řad 

České ortodontické společnosti, a to jak řádných členů stávajících, tak lékařů 

v předatestační přípravě, formou grantů k podpoře publikační aktivity 

v respektovaných zahraničních časopisech s impakt faktorem. Detaily budou 

představeny podrobněji v příštím čísle časopisu Ortodoncie a s jistým předstihem 

také na stránkách České ortodontické společnosti. 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
Různé 

Výbor nadále potvrzuje dlouhodobou podporu pravidelným seminářům o 

rozštěpové problematice „Rozštěpový den“, který se organizuje ortodontické 

oddělení FNKV. Poděkování patří zejména dr. Urbanové a dr. Koťové. 

 
Výbor děkuje kolegům, kteří jsou registrováni a pracují jako znalci oboru 

ortodoncie pro ČSK, prof. Kamínkovi,  dr.Böhmové, dr. Cinnertové, dr. Petrovi a 

dr. Šrámkové. 

Výbor děkuje všem členům, kteří se jako zástupci ČOS zůčastnili výběrových 

řízení v rámci schvalovacích procesů nových ortodontických praxí na 

příslušných krajských úřadech. 

Výbor rovněž děkuje všem členům ČOS, kteří zkoušejí u aprobačních zkoušek.  

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, věřím, že příští rok přinese uklidnění, racionálnější 

zvládání problémů spojených s pandemií  Covid, bohatou diskusi a spolupráci 

uvnitř společnosti a konečně také kongres ČOS naživo včetně voleb do nového 

výboru a revizní komise! 

 Za všechny členy Výboru a revizní komise ČOS děkuji všem aktivním členům 

ČOS za spolupráci. 

Eva Šrámková, 

Předsedkyně ČOS 

  


