
ČVRS schůze – Monínec, 3/6/2021 v 18:00  
 
Přítomni: Ernest, Fišer, Hejsek, Chrapek, Němec, Rejmont, Rusňák, Veith, 
Vysloužilová 
Nepřítomni: Kolář 
Zápis: Němec 
 
 
 
Body programu aktuální schůze 

 
a. Kongresy 2020/2021  

- 20. kongres ČVRS – byl v roce 2020 zrušen 
- 20 let ČVRS – 2-hod.stream. Vyrobeno v naší produkci, 

sponzoring základních 3 firem. 
- Za zrušení Mikulova 2020 jsme organizační agentuře 

platili za přípravné práce, storno poplatky, produkci, 
mailing a zřízení a spuštění internetových stránek a 
registrace. Platba vyrovnána (informace Leoš). 

- Kongres 2021 
• Výbor schválil témata a struktury bloků:  
• Zahájení kongresu/Historie ČVRS – 20.kongres 
• Kulatý diskuzní stůl – Zobrazovací techniky 

v oftalmologii (prezentace kazuistik na postupně 
doplňovaném spektru zobrazovacích technik). 

a. Všichni členové výboru ČVRS 
b. Moderuje Pavel 

• Věkem podmíněná makulární degenerace  
a. Úvodní přednáška – 2O let VPMD Olda 

• Diabetická retinopatie 
a. Úvodní přednáška – 2O let DM-DR Mirek 

• Co udělám když? Tipy, triky, chirurgie, medical 
retina. Koordinuje Libor a Ivan 

• Cévní patologie ve vitreoretinální oblasti 
a. Úvodní přednáška – 2O let RAO/RVO kdo 

Jirka Řehák? 
• COVID a oftalmologie  
• varia 

- První info o kongresu připraví Pavel a vyvěšení na web 
(Olda) 

- Informace pro organizační agenturu - Pavel 
- Sborník ke 20. Výročí ČVRS  

• Jakékoliv fotky, programy, tištěné dokumenty 
z historie k rukám Leoše – druhé upozornění!!! 

• Medailonky členů prvního výboru (mám-Pavel, 
chybí pouze Honza Er.!!) 

• Medailonky současných členů + foto (dodá každý 
sám – zhruba v rozsahu, který používáme pro 
publikace rovnou mně a Leošovi do mailu) 



• 10x10 – 10 odpovědí na 10 otázek pro současné 
členy výboru. Otázky pošle Pavel (odvozeno od 
videa, které jsme promítali během streamu ke 
20.výročí ČVRS. Stručně, svobodně a vtipně. 
Děkuji. Potřebuji mít do konce července!!!!!! 

• Vyžádané příspěvky – přání od významných 
oftalmologů ČR (mám-Pavel) 

- Výše poplatků schválených výborem ČVRS pro rok 2021:  
členský poplatek v ČVRS na rok 2021: 1000  
kongresový:  do 15.11 (banka): 1000 (člen) / 2000 (nečlen) 
  po 15.11. (na místě): 1500 (člen) / 2500 (nečlen) 
společenský večer: 600  

- Volby do Výboru ČVRS – volební lístky s deseti 
kolonkami, seznamy voličů, volební urnu a asistenta 
voleb – připraví Leoš 

 
b. Aplikační centra  

- Aktualizaci kontaktních údajů na všechna centra 
v rámci ČR vede/eviduje Libor – databáze aktivních 
fungujících center. Novinky a změny směřovat 
k Liborovi, který aktualizuje seznam a odesílá Oldovi 
pro zvěřejnění/změnu na webu. 

- S Liborem připravujeme Informační bulletin 
(elektronický) pro centra – posíláme á 3 měsíce 
kontaktním osobám a stručnější verzi dáváme na web. 

- Strakonice – schváleno po několika podpůrných 
dopisech – nutno umístit na web mezi centra (Olda). 

- Nové žádosti – předáno doc. Pitrovou k našim rukám 
k projednání:  
• Klinika Top Esthetic – poslán oficiální dopis 

s deklarací všech 5 bodů „podmínek“ CVRS. 
Schváleno. Dopis žadatelům a doc. Pitrové 
odeslán (Pavel). 

 
c. VR škola 

- Změna plánování a programu na příští rok – Honza 
- Žádost o zařazení do akcí ČOS na rok 2022 – podal 

Pavel k rukám doc. Pitrové  
- Termín je stanoven na 1.-4.6.2022, Monínec 
- Výbor projednal a schválil odměnu pro lektory VR školy 

(viz naskenované prezenční listy) ve výši 5000,- Kč na 
osobu.  

- Zájem nových sponzorů této akce – Nabídky zpracuje 
Leoš pro příští rok (AbbVie, Glim, Roche) 
 

d. Ohodnocení prací autorů do 35 let za rok 2021 
- Info Štěpán – reference z každé akce důsledně do jeho 

mailu 
- Za rok 2020 výbor schválil zrušit vyhlášení/ocenění 

(pandémie Covid-19) 



- Štěpán aktivně vyzve mailem všechny členy výboru 
ČVRS po každé významné akci k dodání návrhů 
nej.prací/prezentací 

 
e. Finanční situace spolku – členské poplatky 

i. Situace na našich účtech, stav příjmů/pohledávek, 
daňové povinnosti – celkové info podal Leoš. 

ii. Členské poplatky účet: 576305413/0300. Do poznámky 
pro příjemce – celé jméno člena ČVRS, členové výboru 
musí zaplatit do konce března. 

 
f. Kampaň ČVRS „CHCI VIDĚT 2020“ 

- Po úspěšném roce 2020 prodloužena smlouva o další 
rok.  

- Podařilo se vyjednat výhodnější podmínky pro ČVRS 
(info Leoš, celkový rozpočet, finance pro ČVRS) 

- Vlastníkem kampaně je ČVRS (smlouva mezi ČVRS a 
OnlineSales.cz) 

- Mezioborovým partnerem je Čes.Diabetol.Sp.  
 

g. Noví partneři ČVRS  
- AbbVie (Ozurdex) – od příštího roku chce významně 

přispět na kongres (osobní jednání Pavel). 
- Roche od příštího roku chce vstoupit na trh antiVEGF 

léčby. Vlastní preparát a PDS systém pro Lucentis.  
- Výbor se shodl na možnosti vykazovat implantaci PDS 

systému jako PPV. Pavel rozešle pdf.návod 
k implantaci k posouzení všem členům výboru. 

- Následně k tomuto bodu připravíme oficiální stanovisko 
ČVRS 
 

h. Změna Indikačních omezení úhrady 
- Výbor ČVRS schválil a doporučil změnu funkčních 

parametrů v indikačních omezeních úhrady. Náš návrh 
je, aby všude, kde je v IOÚ uvedeno rozmezí vizu, byla 
první hranice posunuta na 6/9. 

- Podklady pro oficiální stanovisko ČVRS ke změnám 
IOÚ připraví Honza – následně vystavím oficiální 
dokument. 

 
i. Informace o korespondenci s autoritami 

- OCT kód  (dokumenty již na webu) 
- TandExt.režim u Eylea – změna spc – nejasné znění.  

Dopis na VZP (dr. Švejdová) již 3x, oficiální stanovisko 
očekáváme do konce června, potom budeme 
informovat všechna AC (Pavel, Libor) 

- Dopis HH ČR (schválení VR školy) 
 

j. Webové stránky 
- ČVRS bude prosazovat revizi smlouvy na vedení webu. 



 
k. Odměna za schůzi výboru – návrh na 500 Kč. Schváleno. 

Vyúčtováno bude ke konci kalend.roku. Skutečné účasti na 
schůzích dle zápisů ze schůzí (eviduje Pavel, předává Leošovi) 
 

l. Aktualizace doporučených postupů na web.stránkách– 
koordinovat bude Libor – základní zpracování témat do příští 
schůze, do kongresu bude na webu, budeme zmiňovat v úvodní 
prezentaci na kongresu v listopadu).  
Petr K., já a Ivan se mohou přidat k jakémukoliv tématu. Téma 
bude mít své „garanty“ (s novým výborem se obnoví) a ti budou 
á 2 roky revidovat a „učesávat text“ do up-to-date podoby. 

- Amoce – Olda 
- Endoftalmitida – Leoš 
- Otevřená poranění – Štěpán 
- Dr-DME – Honza 
- RVO – Mirek, Daniela 
- VPMD – Libor 

 
 

 
 
Další schůze výboru: konec září/ČOS/Praha 
Program a svolání - Němec. 
 


