Plenární schůze ČOS s volbami
22.9.2016, Praha, Národní dům na Vinohradech

Zpráva o činnosti ČOS
za období 2012 – 2016
MUDr. Jiří Petr
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!
Na úvod svého vystoupení při plenární schůzi ČOS v roce 2008 jsem sdělil, že má
zpráva nebude krátká. V roce 2012 jsem uvedl, že bych rád, aby krátká byla, ale
abyste se v ní dověděli vše, co je třeba, což bych si přál i dnes. Ovšem mám patrně
poslední příležitost promluvit jako předseda ČOS, tedy, prosím, mějte trpělivost… .
Máme za sebou další čtyři léta funkčního období orgánů České ortodontické
společnosti. Dnešním dnem toto období končí a budeme volit nové členy výboru a
revizní komise ČOS. Abyste se mohli lépe rozhodnout, koho a proč volit či nevolit, a
abyste si mohli udělat ostřejší obraz toho, jak ČOS v posledních čtyřech letech
pracovala, rád bych Vás s touto činností ČOS seznámil.
Na základě výsledků voleb do orgánů ČOS v roce 2012 začal pracovat výbor ve
složení Dr.Petr – předseda, Dr.Marek – místopředseda, Dr.Kotas – vědecký sekretář,
a prof.Kamínek, Dr.Koťová, Dr.Kučera a Dr.Šrámková – členové. Revizní komise ve
složení Dr.Baumruk, Dr.Böhmová a Dr.Tycová zvolila ze svého středu předsedu
Dr.Böhmovou. V tomto složení poté orgány pracovaly až do nynějška.
Nově zvolený výbor si vytkl tyto úkoly pro nastávající funkční období:
Výbor bude pracovat v souladu se stanovami ČOS. Zejména se bude věnovat
těmto záležitostem:
- Každoroční odborné kongresy se zahraničními přednášejícími a
mezinárodní účastí, konané pravidelně v měsíci září nebo říjnu s plenární
schůzí členů
- Vydávání odborného časopisu
- Dohled nad úrovní a vývojem vzdělávání v oboru ortodoncie
- Spolupráce se státními a jinými institucemi při řešení odborných problémů
oboru ortodoncie
- Sledování ekonomické a právní problematiky soukromých ortodontických
praxí
- Prezentace ČOS a oboru ortodoncie v zahraničí
Byly stanoveny úkoly pro jednotlivé členy výboru a RK na nastávající funkční
období:
- Dr. Petr (předseda) – finance, podpisové právo

-

Dr. Marek (místopředseda) – vztahy s ČSK a zdravotními pojišťovnami,
EFOSA, podpisové právo
Dr. Kotas (vědecký sekretář) – věda a výzkum, podpisové právo
Prof. Kamínek – vzdělávání, vztahy se zahraničím, EOS
Dr. Koťová – odborná spolupráce s praktickou stomatologií a ČSK
(kongresy, sympozia, přednášky, kurzy), rozštěpová problematika
Dr. Kučera – věda, výzkum, vzdělávání
Dr.Šrámková – ekonomika, management a legislativa ortodontických
pracovišť, EFOSA, vztahy s ČSK
Dr. Böhmová – předseda RK, zápisy ze schůzí (v případě nepřítomnosti
udělá zápis jiný člen RK)
Dr.Tycová – člen RK
Dr. Baumruk – člen RK

-

Dále pro ČOS pracovali tito lidé:
sekretářka pí Rychtářová – distribuce časopisu
Doc.Špidlen – šéfredaktor časopisu
Dr.Tvardek – webmaster webu ČOS
Ing.Zelingrová – účetní
Ing.Meduna a jeho právně ekonomická kancelář – daňový poradce
JUDr.Jan Mach – právní poradce

-

Nyní bych si dovolil seznámit Vás s činností, kterou Česká ortodontická společnost
vyvíjela za uplynulé funkční období:
1) Česká ortodontická společnost v létě roku 2013 s velkým smutkem přijala
zprávu o náhlém odchodu prof.Kokiche, jednoho z nejlepších ortodontistů
současnosti. Pro obor ortodoncie je to velká ztráta.
2) Výbor ČOS každoročně oceňuje nejlepší atestační práce za uplynulé období
udílením 1., 2. a 3. ceny ČOS. Na loňském kongresu byli oceněni tito mladí
ortodontisté v následujícím pořadí: Dr.Filipová, Dr.Šír a Dr.Hálek.
3) Výbor rozhodl, že nebude formulovat odborné stanovisko ČOS k užívání
CBCT vyšetření v ortodoncii, dostatečné bude otisknout v časopise souborný
referát o problematice a na webu ČOS bude odkaz na evropský či britský
dokument o této problematice, případně dokument AAO.
4) Výbor se dle schváleného programu angažuje v problematice vzdělávání
v ortodoncii a spolupracuje s ostatními strukturami, které mají na starosti pre- i
postgraduální výchovu mladých odborníků v oboru.
5) Všechny kongresy ČOS od roku 2012 byly ekonomicky aktivní; nejlepší
hospodářský výsledek ze všech dosud konaných kongresů přinesl minulý
kongres 2015 v Hradci Králové se ziskem 584.645,- Kč. Výbor pogratuloval
prezidentce kongresu Dr.Mottlové.
6) Výbor rozhodl, že členské příspěvky bude lze platit kartou přes internet na
účet ČOS. Navýšení z jednotlivých plateb zatím půjde na vrub ČOS – členské
příspěvky zůstanou shodné pro všechny způsoby plateb.
7) ČOS převzala záštitu nad seminářem na počest 90. narozenin významného
genetika doc.Sottnera. Doc.Sottner několik měsíců poté v roce 2013 zemřel.

8) Výbor ČOS se znepokojením sleduje snahy některých praktických zubních
lékařů zapojit se do ortodontické léčby, zejména pomocí novějších estetických
systémů, i přesto, že tato léčba je v ČR zákonně umožněna jen specialistům
v oboru ortodoncie. Pokud bude problém narůstat, ČOS je připravena spolu
s právníkem podniknout určité obranné kroky. Pomoc přislíbil i prezident ČSK.
ČOS se zatím daří přesvědčovat firmy, především Align Technology s výrobky
Invisalign, aby certifikační kurzy týkající se ortodontické léčby v ČR
absolvovali jen specialisté v ortodoncii.
9) Na webu ČOS jsou umístěny všechny odborné články, které kdy vyšly
v časopise Ortodoncie.
10) ČOS každoročně finančně podporuje účastníky jednání evropských
vzdělávacích aktivit Teachers Forum a NEBEOP (Network of Erasmus Based
European Orthodontic Programmes), které se konají při kongresech EOS.
11) Výbor se usnesl, že články se přestanou honorovat od 3.čísla Ortodoncie v r.
2013. Recenze nadále nebudou honorovány.
12) Výbor uvažuje ucházet se o konání kongresu EOS v ČR – jako vhodného
kandidáta na prezidenta navrhuje Dr.Marka. Termín by přicházel v úvahu cca
v r. 2023, ovšem úspěch závisí na jednání v orgánech EOS a na jejich
konečném rozhodnutí.
13) Výbor schválil „zaměstnanecký tarif“ pro příspěvky ČOS a pro poplatky za
kongres ČOS v následujícím znění: „Zaměstnanecký tarif platí členové České
ortodontické společnosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní úvazkem
nejméně 0,8 na klinice, kde na ortodontickém oddělení jsou nejméně tři
rezidentská školicí místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží
čestným prohlášením)". Dále výbor jednal o „poplatku pro lékaře
v postgraduálním studiu“. Tento poplatek platí jen pro lékaře ve specializační
přípravě v ortodoncii, nikoli pro postgraduální studium Ph.D. Výbor se dohodl,
že student má nárok na poplatek v kategorii „postgraduant“, pokud doloží
datované potvrzení podepsané školitelem, že v době přihlášení na kongres je
přijat ke specializační přípravě v ortodoncii, plnou náplní práce na
akreditovaném pracovišti.
14) Výbor vzal na vědomí informaci z oddělení ortognátní chirurgie 1.LFUK:
Genioplastika není hrazena zdravotní pojišťovnou – cena 17 000,- Kč.
15) Výbor opakovaně schvaloval finanční podporu ČOS mladým lékařům ve
specializační přípravě, kteří se účastnili zahraniční odborné stáže či měli
aktivní účast na zahraničních odborných akcích.
16) Výbor vzal na vědomí informaci právníka ČOS: ortodontickou dokumentaci je
nutno uchovávat 5 let po ukončení léčby.
17) Výbor se shodl na rozšíření komise pro hodnocení atestačních pro udělení
cen ČOS a rozhodl takto: Komise hodnotící atestační práce zařazené do
aktuálního ročníku Soutěže o Cenu České ortodontické společnosti je složena
z členů výboru a revizní komise ČOS, vedoucích ortodontických oddělení
akreditovaných pracovišť a z členů zkušební atestační komise v aktuálním
složení. Každý člen komise má jen jeden hlas, a to i v případě, že je
nominován z titulu více funkcí. Předsedou hodnotící komise je vědecký
sekretář ČOS. Předseda hodnotící komise organizuje hlasování a výsledky
hlasování předkládá výboru ČOS. Vyhlášení výsledků provede předseda
České ortodontické společnosti na kongresu ČOS.

18) Výbor vítal, že na klinice v Olomouci pod vedením prof.Kamínka každoročně
probíhaly úvodní kurzy pro mladé lékaře začínající ve specializační přípravě.
19) Někdejší mnohaletý člen výboru doc.Olga Jedličková obdržela v září 2013
významné ocenění ČSK „Osobnost české stomatologie“. Výbor ČOS oceněné
pogratuloval.
20) Výbor plánuje tyto kongresy v dalších letech:
- 2017 Liberec, prezident Dr.Kučera
- 2018 České Budějovice, prezident Dr.Bernát
- 2019 společný kongres ČOS a SOS, Bratislava, prezident Dr.Klímová,
viceprezident Dr.Marek
- 2020 Brno, prezident doc.Černochová
- 2021 Ostrava, prezident Dr.Agáta Mohammad
21) Výbor pogratuloval prof.Kamínkovi, který obdržel ocenění „Gloria Ortodontiae“
7.6.2013 v polském Krakowě.
22) Výbor schválil udělení čestného členství v dalších letech těmto osobnostem:
prof.Joho, Dr.Stecherová, prof.Kuijpers-Jagtman.
23) 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:
- členské příspěvky a kongresové poplatky budou členové ČOS a účastníci
kongresů ze zahraničí platit ne v korunách, ale pouze v EUR v příslušné
částce,
- ponechat stávající výši kongresových poplatků pro členy ČOS a zdražit
kongresový poplatek pro nečleny ČOS,
- zrušit nižší kongresový poplatek pro členy jiných společností (WFO, EOS
apod.),
- zdražit časopis (pro nečleny ČOS) – od roku 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) mohou být
vypláceny po schválení výborem až ve 4.čtvrtletí po kontrole plnění rozpočtu a
zhodnocení stavu financí pro stávající rok,
- maximální výše grantů ČOS 70.000,- Kč / rok.
24) 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, tedy do 1.1.2017) je třeba provést ev.
úpravy stanov ČOS. Pro nás vyplývají dvě povinnosti změn, které by měla
schválit plenární schůze:
- do názvu společnosti doplnit zkratku z.s.,
- do stanov dopsat, že předseda je statutárním zástupcem společnosti.
25) Výbor průběžně schvaloval finanční příspěvky pro klinická výuková pracoviště
k zakoupení či prodloužení předplatného na odborné tiskoviny.
26) 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.
27) Výbor uvítal aktivitu některých firem, které dávaly své vlastní odměny
výhercům cen během kongresu, a 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
28) Výbor vzal s povděkem na vědomí, že na kongresu Evropské protetické
společnosti (EPA) v Praze vystoupili s přednáškou na téma styčné
problematiky ortodoncie a protetiky MUDr.Marek a MUDr.Kučera.
29) 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,
- obvyklá roční celková finanční částka je 70.000,- Kč,
- nevyčerpané prostředky lze přesunout na další rok.
30) 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. Nakonec však Česká
stomatologická společnost nabídku ČOS nevyužila.
31) Český den v rámci „World village day“ při kongresu Světové ortodontické
asociace v září v Londýně byl zrušen, ačkoli byl organizátory kongresu
přislíben a naší stranou připraven. Jeden z lektorů za ČR Dr.Marek měl
nakonec možnost přednést svou přednášku v rámci polského dne. Výbor
konstatoval nedostatečnou komunikaci kongresového výboru WFO s
jednotlivými zeměmi.
32) AAO s cílem propojit národní ortodontické společnosti s americkou asociací
požádala o návrh osoby „ambasadora“ pro ČR. Výborem byl navržen
Dr.Marek.
33) Výbor vyjádřil smutek nad odchodem naší významné ortodontické osobnosti a
čestné členky ČOS MUDr.Evy Velíškové, CSc na podzim roku 2014.
34) Výbor vzal na vědomí vyjádření právníka ČOS JUDr.Macha:
- ortodontickou léčbu smí v ČR provádět pouze specialista v ortodoncii;
pokud by ji někdo prováděl bez této kvalifikace, hrozí pokuta až 1 milion Kč
- sestra bez přítomnosti lékaře nesmí samostatně ortodonticky ošetřovat
pacienta, může dát pouze první ortodontickou pomoc.
35) Výbor dle svého programu opakovaně vyjadřoval podporu a přebíral záštitu
nad semináři o rozštěpové problematice, které se pravidelně uskutečňují ve
FNKV.
36) Výbor schválil tyto podmínky pro sponzory kongresů ČOS: Pokud generálním
partnerem kongresu ČOS bude nadnárodní firma, má možnost spojit se s
-

jedním národním distributorem svých produktů a uhradit sponzorskou částku
společně. Pokud se bude jednat o společný kongres ČOS a SOS, může se
nadnárodní firma za tímto účelem spojit s jedním českým a jedním
slovenským distributorem dle vlastního uvážení.
Tato pravidla platí výhradně pro generálního partnera kongresu.
37) Výbor nadále usiluje o vyřazení dospělých pacientů z úhrady zdravotními
pojišťovnami a o prosazení kategorizace i u ortodontických výkonů.
38) Vědecký sekretář ČOS Dr.Kotas znovu zpracoval počty nových specialistů za
období 2001-2015. Počty nových specialistů za jednotlivé roky odpovídají
stanovenému dlouhodobému plánu, který počítal s optimální saturací ČR
specialisty, s přihlédnutím k odchodům do důchodu. Dr. Kotas dále zpracuje
přehled regionální distribuce ortodontistů v ČR v současné době. Rozbory
budou otištěny v časopise Ortodoncie a umístěny na webu ČOS.
39) Prof. Kamínek seznámil výbor společnosti se změnou ve vzdělávacím
programu v oboru ortodoncie: vedoucí klinického akreditovaného pracoviště
musí mít minimální pracovní úvazek 0,5 a ostatní školitelé dohromady
nejméně další 0,5 úvazku, aby byl celkový úvazek všech školitelů na pracovišti
byl nejméně 1,0.
40) V začátku roku 2016 se vyskytly problémy v úhradě ortodontické léčby
pacientů s rozštěpy. Výbor (Dr.Koťová a Dr.Marek) vstoupil v jednání
s vedoucí ambulantní složky VZP dr. Macháčkovou. Zatím vyjednány zvýšené
platby pro rozštěpové centrum. Neomezené proplácení kódu 00983 - kontrola
fixního aparátu - a příspěvky na materiál fixního aparátu.
Stanovisko výboru pro další jednání s VZP:
Rozštěpy mohou léčit všichni ortodontisté a všem by měla pojišťovna hradit
neomezeně kontroly fixních aparátů, ev. přispívat na materiál pro fixní aparáty,
ale musí být splněny následující podmínky:
- léčebný plán ortodontisty musí být prokazatelně konzultován
v rozštěpovém centru,
- dispenzarizace v rozštěpovém centru nesmí být narušena.
41) Výbor schválil logo časopisu Ortodoncie, bylo zaregistrováno u Úřadu
průmyslového vlastnictví.
42) Výbor schválil výrobu řetězu k prezidentskému emblému; o zhotovení byl
požádán tentýž výtvarník, který vytvořil původní umělecký předmět.
43) Dr.Šrámková skončila ve své funkci jako člen Councilu EFOSA. Zhodnotila
čtyřleté funkční období, jako přínos uvedla vhled do evropské problematiky EOS úzce spolupracuje s EFOSA a NEBEOP – další vývoj vede přes podporu
vzdělávání, které chrání jeho absolventy před PZL provádějícími ortodontickou
léčbu (ve většině evropských zemí). Council takto oceňuje zákonné opatření
v ČR, které opravňuje k poskytování ortodontické péče pouze specialisty v
ortodoncii. Výbor Dr.Šrámkové poděkoval a vyjádřil přesvědčení, že své
zahraniční kontakty a zkušenosti bude využívat i nadále.
44) Dr.Marek byl jmenován členem Councilu EOS pro nynější funkční období.
45) Výbor pogratuloval prof.Kamínkovi a doc.Špidlenovi k získání plného členství
v organizaci NEBEOP pro ortodontické oddělení FN a kliniky ZL Olomouc.

Dovolte mi na závěr, abych poděkoval všem těm, kteří se mnou po celé
funkční období spolupracovali. Především děkuji všem členům výboru a RK
ČOS, jmenovitě místopředsedovi ČOS Dr.Markovi za jeho nadšenou práci pro
obor, především zásluhy o rozvoj interdisciplinární spolupráce v ZL, projevující
se nejen sofistikovaným výběrem a podporou prezentací nejlepších světových
lektorů u nás, ale i vlastní realizací v podobě odborné akce „Dva obory, jeden
cíl“, a rovněž neutuchající naší i zahraniční přednáškovou a publikační
aktivitou, k níž strhl i nadějného dalšího člena výboru Dr.Kučeru; dále
vědeckému sekretáři Dr.Kotasovi za jeho mapování přehledu a vývoje
ortodontických specialistů v ČR a za každoroční pečlivou péči o organizaci
soutěže o Cenu ČOS; dále prof.Kamínkovi za jeho všestranný rozhled a
rozvahu a za stálý dohled nad vzděláváním v oboru, ale i za neúnavné úsilí při
realizaci odborné části časopisu Ortodoncie, Dr.Koťové za odbornou
spolupráci s ČSK i za péči o rozštěpovou problematiku, Dr.Šrámkové za její
aktivní práci v evropských ortodontických strukturách i za přehled ve
zdravotnické legislativě, předsedkyni RK Dr.Böhmové za klidnou atmosféru
v komisi, spolehlivou kontrolu i přesné zápisy, a členům RK Dr.Bamrukovi za
jeho odbornou tvořivost a pravdivost a Dr.Tycové za užitečnou kritičnost,
k revizní komisi patřící. Rád bych upřímně vyjádřil, že, přestože atmosféra ve
výboru byla někdy bouřlivá, v takovém týmu se výborně pracovalo.
Ovšem kromě členů výboru a RK přispěli výrazně svou aktivitou pro dobro
oboru ortodoncie i mnozí další členové ČOS – za všechny nesmím
zapomenout na poděkování Dr.Hálkové (mimo jiné člence zkušební atestační
komise), která za mnoho let trvání vytvořila z Jihočeských ortodontických dnů
každoroční vyhledávanou odbornou akci, a dále Dr.Filipimu a Dr.Pokornému
za účinnou podporu při diskusi o členských příspěvcích v době, kdy ČOS měla
finanční tíseň.
Rád bych také poděkoval těm, kteří tvoří zázemí ČOS a s nimiž byla výborná
domluva - sekretářce ČOS pí Rychtářové, účetní ing.Zelingrové, daňovému
poradci ČOS ing.Medunovi a jeho týmu, a právnímu poradci ČOS
JUDr.Machovi. Dále děkuji redakční radě časopisu Ortodoncie v čele se
šéfredaktorem doc.Špidlenem, ing.Jančálkovi za výrobu časopisu Ortodoncie,
Dr.Tvardkovi za precizní péči o webové stránky ČOS, všem prezidentům
minulých kongresů a jejich týmům, zejména Dr.Mottlové za ekonomicky
nejúspěšnější kongres, firmě Guarant int., zosobněné zejména pí Puldovou,
za dosavadní úspěšné organizační zajišťování kongresů ČOS, paní Hábové a
ostatním tlumočnicím, ing.Zamrazilovi a ostatním technikům, všem firmám
finančně podporujícím kongresy ČOS, zejména letošním významným
sponzorům – generálnímu partnerovi firmám JPS / 3M Unitek a dalším
partnerům, a všem sympatizantům ČOS.
Děkuji též představitelům SOS za trvalou milou přízeň.
A na úplný závěr bych rád poděkoval své ženě Markétě za trpělivost a morální
i faktickou pomoc při práci pro ČOS.

Pro další funkční období tedy již nekandiduji. Přeji české ortodontické
společnosti do dalších let spolehlivé vedení a nám všem ortodontistům dobré
podmínky k naší krásné práci.
Děkuji Vám všem za pozornost.

