
 

VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI NA OBDOBÍ 2021-2025 

Vážení kolegyně, vážení kolegové, 

vloni na podzim jsme museli v důsledku epidemiologické situace odvolat konání plenární schůze 

České ortodontické společnosti včetně řádných voleb do výboru a revizní komise na další období. 

Letos je situace snad již příznivější, ale stále ještě velmi nejasná, co se týče definitivního stanovení 

podoby voleb i plenární schůze.  

Kongres ČOS 2021 v Ostravě jsme museli přesunout na rok 2022, avšak plenární schůzi a volby do 

výboru a revizní komise na další období bychom již dále odsouvat v žádném případě nechtěli. 

Plánujeme proto uspořádání samostatné plenární schůze včetně voleb, a to v termínu, který byl 

původně určen pro ostravský kongres, tj. velmi pravděpodobně v sobotu 9. 10. 2021 v odpoledních 

hodinách.  Během pátku 8. 10. a soboty 9. 10. budou rovněž probíhat volby do Poslanecké sněmovny 

ČR. Jsme přesvědčeni, že obojí se dá stihnout a toto spojení, že bude pro většinu z vás i časově 

úsporné a výhodné. Čas v průběhu voleb do výboru a revizní komise ČOS bychom mohli využít k 

diskusi nad novelou zákona 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění. Tato novela přináší do 

úhrad za ortodontickou péči výrazné změny a tou dobou už by mělo být jasno, zda bude či nebude od 

1. 1. 2022 platit.  

V současné chvíli nejsme ještě schopni, bohužel, stanovit místo konání plenární schůze ani další 

podrobnosti. Vzhledem k neustálému přesouvání různých odborných akcí na podzim a i 

předpokládané chuti vybrat si konečně dovolenou, se nám ale vytvoření „volebního víkendu“ připadá 

jako efektivní řešení.  

Vážené kolegyně a kolegové, rezervujte si, prosím, předběžně termín sobotu 9. 10. 2021 

(odpoledne) na plenární schůzi České ortodontické společnosti spojenou s volbami na další funkční 

období! 

Sledujte, prosím web České ortodontické společnosti www.orthodont-cz.cz , informace k volbám 

budou zasílány také e-mailem. 

Eva Šrámková 

Předsedkyně České ortodontické společnosti 
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