
ČVRS schůze Výboru společnosti – Mikulov, 26/11/2021 

 

Přítomni: Ernest, Fišer, Hejsek, Němčanský, Němec, Rejmont, Rusňák, Veith, 
Vysloužilová 

Nepřítomni: Chrapek 

Zápis: Němec 

 

 

a. Volby do výboru ČVRS 
• V rámci 20. kongresu ČVRS proběhly volby do výboru 

společnosti.  
• Volební komisi předsedal L. Rejmont, ověřovateli členové 

končící revizní komise výboru ČVRS. 
• Nové složení Výboru a revizní komise ČVRS:  Němec, Hejsek, 

Veith, Vysloužilová, Rejmont, Rusňák, Ernest, Chrapek, Fišer a 
Němčanský 

• Dle počtu obdržených hlasů tvoří novou revizní komisi : 
Chrapek, Fišer, Němčanský 

• Výbor ČVRS opouští po letech v jeho službách P. Kolář, který 
je plně vytížen pracovními povinnostmi na Slovensku 

• Prezident ČVRS mu poděkoval za vykonanou práci pro ČVRS 
b. Volba vedení ČVRS 

• Nově zvolený Výbor ČVRS na svém první schůzi zvolil 
tajnou volbu předsednictvo společnosti pro nadcházející 
4-leté období ve složení:  
P. Němec – prezident ČVRS 
L. Hejsek – viceprezident ČVRS 
L. Rejmont – pokladník ČVRS 

• Volba byla ověřena a schválena revizní komisí 
c. Zpráva o hospodaření ČVRS za minulé funkční období 

• Prezident ČVRS a pokladník společnosti přednesli zprávu 
o hospodaření společnosti za uplynulé období.  

• Pokladní společnosti byl pověřen úkolem předložit účetní 
uzávěrku po vyúčtování všech pohledávek probíhajícího 
kongresu a po přípravě daňového přiznání 

• Zpráva byla odsouhlasena všemi členy Výboru a revizní 
komise. 

d. Agenda Aplikačních center 
• Agendu AC povede i v nadcházejícím období L. Hejsek 
• Kontaktní mail – infocvrs@gmail.com 
• Němec a Hejsek budou i nadále připravovat Informační 

servis pro AC – v nepravidelných intervalech dle aktuální 
agendy 

• Výbor ČVRS na své první schůzi schválil žádosti tří 
pracovišť na zřízení aplikačního centra – NeoVize, 
Kroměříž a FN Bulovka. Výbor v žádostech neshledal 
žádné problematické body a vyslovil se kladně ke všem 
žádostem. Oficiální stanovisko bylo postoupeno doc. 
Pitrové a ČOS. 



e. VR škola 

• Agendu VR školy povede i nadále Ernest, Němec, Nováková 
(Askin) 

• Změna programu na příští rok – Ernest: hlásí se zahraniční 
účastníci (Slovensko), kteří si budou hradit sami ubytování. 

• Žádost o zařazení do akcí ČOS na rok 2022 – Pavel podal 
k rukám doc. Pitrové - zařazeno 

• Termín je stanoven na 1. - 4. 6.2022, Monínec 
f. Agenda – vědecké práce a ceny pro autory do 35 let 

• Agendu ČVRS35 povede i v nadcházejícím období Š. 
Rusňák 

• Členové výboru poskytují reference z každé akce důsledně 
do mailu Štěpána.  

• Označení ČVRS35 v prezentaci – je vnímáno jako přihlášení 
se do výběru prací mladých autorů. 

• Za rok 2020/2021 Výbor zrušil vyhlášení tří autorů (pro 
pandémii Covid-19) 

• Výbor udělil výjimečnou cenu ČVRS za rok 2021 pro Mudr. 
Patrika Rajse, který se stal finalistou soutěže Fotografie roku 
s VR problematikou organizovanou Ameriskou společností 
retinálních specialistů 

• Výbor odsouhlasil jednorázovou odměnu pro MUDr. Patrika 
Rajse ve výši 10.000 Kč 

• Pro nadcházející období je zavedena změna „sledovacího 
období“ – od 1.11. do 1.11. následujícího roku. Vyhlášení 
výsledků bude na výročním kongresu ČVRS za daný rok. 

g. Změna Indikačních omezení úhrady 
• Nový Výbor ČVRS potvrdil navrženou změnu v indikačních 

omezeních úhrady pro centrovou terapii – viz zápis ze 
schůze 9/2021. 

h. Aktualizace doporučených postupů na web. stránkách ČVRS  
• Koordinuje Libor:  
• Amoce – Olda, revidoval, ponechává stejné znění 
• Endoftalmitida – Leoš, rozpracováno 
• Otevřená poranění – Štěpán dodal, dopracovat 
• Dr-DME – Honza, rozpracováno 
• RVO – Mirek, Daniela, rozpracováno 
• VPMD – Libor, rozpracováno + navržena revize „Výkladu 

podmínek úhrady“ a distribuovat k centrům 
i. Web ČVRS 

• Nový Výbor ČVRS pověřil prezidenta jednáním s firmou 
spravující stránky o změně financování. 

 

Další schůze výboru: leden/únor 2022 (Praha / on-line) 


