Členská schůze České ortodontické společnosti
a volby do výboru a revizní komise ČOS na
období 2021 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové České ortodontické společnosti,

dovoluji si Vás pozvat na každoroční plenární schůzi České ortodontické společnosti,
spojenou letos i s volbami do výboru a revizní komise, která se bude konat
v sobotu 16. 10. 2021 od 16. 30 v přednáškovém sále hotelu Vienna House Andel´s
Prague. (https://viennahouse.com/cz/andels-prague, 200m od stanice metra Anděl)

Ač velmi neradi, museli jsme letošní kongres v Ostravě pod tlakem okolností posunout na
rok 2022. Proto, po zvážení všech okolností, možností ale i povinností, které máme, rozhodl
výbor ČOS uspořádat tuto důležitou volební schůzi bezprostředně po ukončení kurzu
Interdisciplinární spolupráce I. dr. Marka a dr. Novosada, který se koná v hotelu Vienna
House Andel´s Prague, 15. - 16. 10. Předpokládáme, že mnozí z Vás budou buď na tomto
kurzu, na Pražských dentálních dnech nebo na výstavě Pragodent, které se v tomto termínu
konají a tedy budou moci efektivně spojit příjemné s užitečným.

Zásadní součástí letošní členské schůze budou volby do výboru a revizní komise ČOS na
období 2021 – 2025. Lze očekávat, že i toto další funkční období bude velmi bouřlivé a pro
obor ortodoncie komplikované. Vyzýváme proto všechny řádné členy, kterým není
problematika oboru ortodoncie lhostejná, a současně jsou ochotni věnovat část svého
volného času práci v odborné společnosti, aby uvažovali o své kandidatuře do nového
výboru a revizní komise. Na webu ČOS v uzavřené sekci pro členy bude umístěn seznam
navrhovaných kandidátů včetně prostoru pro krátkou prezentaci kandidáta ev. diskusi.
Navrhnout řádného člena, anebo se osobně ke kandidatuře přihlásit, může každý řádný
člen ČOS až do začátku vlastního hlasování v 1. kole voleb.

V průběhu schůze budeme také pravděpodobně moci představit závěrečnou pracovní verzi
sazebníku úhrad v ortodoncii, která by měla platit v souladu s novelou zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o od 1. 1. 2022. Vše závisí na dalším legislativním
prostupu navrhované novely, v současné době však již byla projednána a schválena
Poslaneckou sněmovou ČR a míří do Senátu ČR.

Připravujeme rovněž návrh na změnu stanov České ortodontické společnosti a to
především z důvodů nových organizačních možností a flexibility, které spolkům umožňuje
platný občanský zákoník, a které nám v období lockdownů citelně chyběly.

Z výše uvedených důvodů Vás naléhavě prosím, abyste se volební členské schůze
zúčastnili, a předem Vám děkuji za Vaši účast a zájem o obor!

Eva Šrámková
Předsedkyně České ortodontické společnosti

Program Plenární schůze ČOS 2021
16. 10. 2021 v 16.30, hotel Vienna House Andel´s Prague
16.00 - 16.30 Prezentace řádných členů ČOS
16.30 - Zahájení, volba komisí
- Zpráva o hospodaření za rok 2020, průběžně návrhy do 1. kola voleb do výboru a revizní komise
ČOS.
- 1. kolo voleb do výboru a revizní komise. V průběhu sčítání hlasů pokračování programu členské
schůze. Zpráva revizní komise, zpráva o činnosti.
- Vyhlášení výsledků 1. kola voleb, diskuse.
- 2. kolo voleb do výboru a revizní komise ČOS. V průběhu sčítání hlasů pokračování programu
členské schůze. Diskuse k plánované změně úhrad v ortodoncii dle novely zákona. Vyhlášení výsledků
voleb. První schůzka nového výboru ČOS a volba prezidenta ČOS. Různé. Diskuse k aktuálním
problémům.
19.00 - 19.30 Závěr plenární schůze. Usnesení.

