
ČVRS schůze 26/09/2019, Hradec Králové 
 
Přítomni: Ernest, Hejsek, Chrapek, Němec, Rejmont, Rusňák, Veith, 
Vysloužilová 
Omluveni: Fišer, Kolář 
Zapisovatel: Němec 
Host: -- 
 
Určení zapisovatele – Němec 
 
Schválení programu – ANO 
 
 
 

1) Přehled plnění bodů předchozí schůze – provedeno dle bodů 
programu 

 
 

2) Body programu aktuální schůze – 26.9.2019, HK 
 

a. Kongres 2019 – Mikulov 
i. Schválené bloky přednášek:  

1. Pro-Proti (názorové duely – á 5 minut) – celý výbor 
ČVRS – moderuje Němec – diskutují všichni 
členové výboru: 

a. Endotalmitida – PPV (Daniela) x i.v.ATB 
(Leoš) 

b. PPV pro amoci – s cerkláží ANO (Olda) x 
NE (Ivan) 

c. Dekalin při operaci amoce ANO (Honza) x 
už NE (Míra) 

d. Aplikační režimy antiVEGF: Reaktivní 
(Libor) x Proaktivní (Pavel) 

e. Periferní degenerace retiny – preventivní 
laser – ANO (Petr) x NE (Štěpán) 

Po duelu vždy vyzvu k diskuzi kulatý stůl.  
 

2. Akutní stavy v oftalmologii, traumatologie 
3. Vitreoretinální zánětlivé afekce 
4. Vitreoretinální kazuistiky 
5. Myopie z vitreoretinálního pohledu 
6. Varia  

ii. Úvodní slovo Prezidenta ČVRS a pozvánka s tématy 
odevzdány organizační agentuře ANO 

iii. Údaje na webu ANO 
iv. Určení jasných pravidel pro firmy, včetně kontroly 

rozmístění prostor pro výstavní stánky – kontroluje 
(Leoš) ANO 

v. Výše poplatků: nejasnosti byly způsobeny 
organizační agenturou, která chybně nastavila 



úvodní poplatky. Nyní je již vše v pořádku a 
poplatky za kongres jsou odstupňovány podle data 
registrace na kongres jako bývá zvykem u jiných 
oftalmologických akcí. 

1. 1000 Kč roční členský 
2. 500 Kč registrační kongresový poplatek, na místě 

1000 Kč 
3. 500 za společenský večer 

vi. Nároky na ubytování – eviduje a vyřizuje (Leoš) – 
domluví s agenturou, rezervace pokojů pro Výbor, hosty 
potvrzeny) ANO 

vii. Hosté – definitivní návrhy:  
1. Zatím: Pitrová, Karel, Gajdošová, Petrovski, 

Heissigerová 
2. zvací dopis poslal Pavel ANO 

viii. Termín a místo kongresu roku 2020  
- termín: 27-28.11. 2020 
- termín/ev.místo potvrzeno do oficiálního kalendáře 

akcí na rok 2020 ANO (zatím uveden Tábor/Mikulov, ale 
můžeme změnit, ve hře stále Tábor) 

- Prosím všechny znovu o zamyšlení nad vhodnou 
lokalitou pro rok 2020 – nutno rozhodnout do 
letošního kongresu v Mikulově!!!!!!!! 

 
b. Současný stav aplikačních center  

i. Projednání nových/opakovaných žádostí – Kolín 
schváleno, Horní Počernice nerozhodnuto hlasováním 
– bude znovu na programu schůze v listopadu, dr.Rau 
– neschváleno. 

ii. Návrh na pravidelné schůzky zástupců aplikačních 
center v rámci větších akcí roku – schváleno. 

iii. Schůzka center v rámci ČOS v pátek v 13:45-14:45 
proběhla: 

1. Znovu všem zopakován princip schvalování 
nových center 

2. Současný stav – počet aktivních center 
3. Stav rozpočtů jednotlivých center – jejich velikost a 

stav čerpání za ¾ roku, nasmlouvané pojišťovny a 
indikace – centra dodala tyto údaje na základě 
dotazníku (Pavel) – budou zpracovány (Pavel). 

4. Data budou zpracována do informativní zprávy pro 
VZP a ostatní pojišťovny a bude doručena i do 
všech center (Pavel, Libor, info ad doc Pitrová - 
ČOS). 

5. Požadavek na aktualizaci kontaktních údajů na 
všechna centra v rámci ČR – na adresu 
info@cvrs,cz (shromáždí Libor – databáze 
aktivních fungujících center). 

iv. Další bude v rámci ČVRS („páteční pracovní oběd“) - 
Návrh na společnou schůzku zástupců aplikačních 



center v rámci ČVRS v Mikulově a pozvánku rozešle 
Pavel (pouze těm centrům, která dodají údaje do 
dotazníku a pošlou aktuální kontaktní údaje (viz výš – 
Libor). 
 

c. Změny na webu ČVRS  
i. Info o změnách – stabilizace webu – členství a přístup 

do databáze. 
ii. Na webu bude nový odkaz na „OPHTHALMOLOGY 

NEWS“ – Původní monotematický portál Glaukoma 
News se rozšiřuje o další obory a významným 
partnerem se stala ČVRS – v odborné redakční radě 
bude nyní za ČVRS – Pavel a Daniela. Portál a jeho 
každoměsíční NewsLetter má již 600 registrovaných 
odběratelů z řad oftalmologů – účinný instrument pro 
ovlivnění a šíření informací. 

iii. Absolutní nutnost přehledu o členech a kontaktech 
na ně – nutno dojednat s agenturou (Leoš, Olda) 

iv. Znovu prosím o upgrade informací uvedených u 
vašich kontaktů (Výbor ČVRS) + fotografie a místo 
pracoviště – zkontrolujte a pošlete – shromažďuje 
Olda – do konce roku (a lépe do kongresu) chci, aby 
bylo na webu aktuální.  

v. Všechny údaje na web musí být dány na vědomí 
mě/předsednictvu výboru – já/příp.Libor je postupuji 
Oldovi – Olda jedná s agenturou o umístění na web. 

vi. Princip řazení všech nových věcí:  
1. Přispěvatel zpracuje zprávu (word, obrázky jpg, 

přiložené dokumenty word/pdf) a pošle 
předsednictvu – Něm/Hej 

2. Přispěvatel určí kam (kromě kolonky Aktualit) má 
být příspěvek ev. ještě také zařazen 

3. Po schválení Olda kontaktuje agenturu a 
kontroluje uvěřejnění na webu 

 
d. VR škola 

- VR Škola (2020) potvrzena a zařazena do 
Negarantovaných akcí ČOS na rok 2020 – Monínec , 
28-30/5 (nahlásil Pavel). 

- finanční vyhodnocení (Leoš – připraveno za ČVRS)  
- proběhla v rámci ČOS jen rychlá a informativní porada 

(Pavel, Honza, Míša Nováková) – domluvena schůzka 
na druhou polovinu října v Praze (definitivní finanční 
plán a organizační uspořádání na příští roky) ve 
formátu – Honza, Pavel, Leoš a Míša Nováková  

- základní otázky pro jednání:  
1. frekvence akce 
2. participující firmy – kvalita stanic wet labu – 

rozpočet 
3. dělení rozpočtu 



4. organizátor 
5. poplatky účastníků – jejich výška a jejich 

příjemce 
6. regulace „prodělávání“ na škole z hlediska 

rozpočtu ČVRS 
- Na sjezdu ČVRS (v rámci „Úvodních přednášek“ musí 

proběhnout pozvánka a oznámení základních 
parametrů akce – připraví a prezentuje Honza) 
 

e. varia 
i. Finance převedené firmami na účet ČVRS a určené na 

edukační aktivity budou schvalovány v předstihu. 
Jediné možné a Výborem ČVRS schválené schéma je 
toto:  

1. Firma předem předá seznam lékařů, které chce 
školit a smluvně bude ošetřena celková částka na 
tyto aktivity.  

2. Smlouvu a seznam shromažďuje pokladník (Leoš) 
a informuje paní účetní.  

3. Leoš ověří (kontrolou účtu ČVRS), že takto 
podporovaný lékař je ČLENEM ČVRS 
S UHRAZENÝM ČLENSKÝM POPLATKEM PRO 
DANÝ ROK. 

4. Budeme takto financovat POUZE aktivity ČLENŮ 
ČVRS – S UHRAZENÝM POPLATKEM. 

ii. O tomto procesu budou informováni hlavní 
podporovatelé edukačních aktivit členů ČVRS (Leoš).  

iii. Návrh na fixní odměnu členům Výboru ČVRS za 
každou schůzi – navrženo 1000,- Kč za každou schůzi- 
neprojednáno – převedeno do agendy další schůze. 

iv. Návrh na fixní odměnu členům Výboru ČVRS za 
každou schůzi – neprojednáno – viz dnešní schůze. 

 
 
Další schůze výboru: listopad 2019 (v.s. čtvrtek 17:00 – bude upřesněno), 
ČVRS kongres, Mikulov  
Program a svolání - Němec. 
 
 
 
 
 


