ČVRS schůze 16/3/2018, Olomouc
Přítomni: Ernest, Hejsek, Chrapek, Kolář, Němec, Veith, Vysloužilová
Omluveni: Fišer, Rejmont, Rusňák
Zapisovatel: Němec
Komunikace mezi členy Výboru: vybor@cvrs.cz
(adresa, která rozešle zprávu všem členům výboru)
1) Program schůze – odsouhlasen v navrhované podobě
2) Finanční situace spolku
- Daňové přiznání se zpracovává,
- Současné údaje pouze z fakturačního systému a výpisu z banky.
- V loňském roce na straně příjmů fakturováno 2 727 800 Kč
- Pro porovnání představu 2016 - 1 593 000Kč, 2015 - 1 250 000Kč,
2014 - 1 002 000Kč.
- Na účtech u ČSOB máme na účtu pro firmy 440 tis Kč a na účtu pro
placení členských poplatků 699 tis Kč.
- V současnosti jsou všechny faktury uhrazené, i když situace na
začátku roku byla napjatá, jelikož hlavní sponzoři našeho kongresu
poslali peníze až na přelomu ledna a února, DPH z těchto faktur se
však muselo zaplatit v prosinci a lednu.
- Měli bychom mít vypořádány všechny větší závazky – otázka je
kolik budeme doplácet na daních s podáním daňového přiznání.
- V letošním roce jsou již rozjednány peníze na VR školu, jak jsem již
psal a to Alcon 100 tis a Bayer cca 70 tis. Zároveň je již podepsána
- To by mělo vést k finanční rezervě, abychom mohli případné
smlouvy o provedení práce za lektorskou činnost na VR škole
proplatit neprodleně.
3) Kongres ČVRS Brno
a) Termín pro kongres, 16-17/11/2018
b) Místo konání: Brno, Voroněž
c) Výše poplatku: 1000 členský, 500 registrační kongresový poplatek,
na místě 1000 Kč
d) Pořádací agentura – schváleno.
4) VR škola
a) 31/5-2/6/2018
b) Místo konání: Monínec
c) Nyní registrováno 18 lidí
d) Program – bude upřesněn mailem – akcent opět na praktické věci.
e) Wetlab ve velké místnosti, přednášky v menší
5) Setkání aplikačních center – ČOS sjezd 2018
a) Navrhuje firma Novartis, že je ochotna toto setkání zprostředkovat.
b) Setkání aplikačních center a výboru ČVRS – bez firemních vlivů.
6) OCT kód pojišťovny

a)
b)
c)
d)

Kód bude zřízen MZ na 100%
Vázání na aplikaci x vázání na zařazení
Kalkulační list Němec-Ernest pošlou všem k připomínkování
Výsledek pošleme Kolářovi – má přístupová práva pro portál MZ.

7) Ohodnocení prací autorů do 35 let
Výbor ČVRS uděluje zmíněným 3 autorům finanční ocenění 10.000 Kč

1. Zbyněk Straňák
Update ve vývoji transplantační techniky nanovlákenného nosiče s
primárními buňkami RPE u prasete (ČVRS)
2. Irena Šínová
Periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové vény
I. Šínová, M. Rybáriková, B. Bábková, M. Šín, J. Řehák
(Vejdovského den)
3. Jan Grygar
Endogenní endoftalmitida po vitrektomii u pacienta s imunodeficitem
Grygar J., Románek J., Němec P., Ernest J.
Setkání mladých oftalmologů 2017
8) Varia
a. Hejsek: DM projekt (ad info prof.Rozsívala) – společnost
nebyla oslovena. Pokud budeme autory projektu osloveni
budeme jednat o participaci.
b. Euretina winter meeting (zatím nejasné info – nabídka
samostatného bloku, participace na předsednictví)
c. EVRS – národní meeting (kontaktovat bude Pitrová)
d. K Euretině a EVRS – vstřícný postoj a podpora výboru
ČVRS

Další schůze výboru: červen 2018 (VR škola)

