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Žádost České vitreoretinální společnosti o schválení edukační akce 

„Vitreoretinální škola“ určené pro lékaře v po-atestační specializované 

přípravě pro specifické a náročné úkony ve VR problematice v oftalmologii 

 

 

 
Vážená paní doktorko, 

 
výbor České vitreoretinální společnosti (ČVRS) Vás zdvořile v souladu s  

 
usnesením vlády ze dne 29. dubna 2021 č. 423 „M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í“, kterým MZČR 
jako správní úřad příslušný (podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) nařizuje (podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 
zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně 
obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2) některá mimořádná opatření, 
 

žádá s odkazem na bod 4, odstavec a) a e) tohoto Mimořádného opatření Vlády ČR  

 

o souhlasné stanovisko Vašeho úřadu ve věci edukační akce VITREORETINÁLNÍ 

ŠKOLA, plánované v období 2-5/6/2021 v Monínci.  

 

 

 

 

 

Zdůvodnění: 

Vitreoretinální škola ČVRS je jedinečným výukovým programem organizovaným 

každoročně Českou vitreoretinální společností. Jedná se o bezprecedentní výukovou 

platformu pro specialisty ve vitreoretinální problematice.  

Její absolvování je podmínkou pro vykonávání velmi specializovaných výkonů v oblasti 

oftalmologie (problematika sítnicových nemocí a aplikací centrové antiVEGF terapie). Pouze 

certifikovaní lékaři smějí provádět aplikace léků do sklivce v Aplikačních centrech 

schválených pojišťovnami a MZČR. 
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Vzhledem k současné pandemii a faktu, že loňský ročník školy byl zrušen, dostává se 

odborná společnost pod personální tlak nedostatku certifikovaných lékařů pro složitější 

patologie v oftalmologii. 

 

 

Navrhovaná opatření, která umožní uskutečnění akce: 

 

- Akce je omezena pouze pro 20 lékařů z ČR 

- Všichni účastníci budou minimálně 14 dní po očkování a poskytnou organizátorům 

Certifikát o prodělaném očkování 

- Přítomno bude 8 školitelů, všichni rovněž s Certifikátem o očkování 

- Výuka bude rozdělena na dva bloky po deseti lékařích – oddělená místnost wet-labu 

(10 frekventantů) a přednáškový sálek (10 frekventantů) 

- Všichni účastníci budou na společných akcích vždy používat respirátory FFP2 

- Každý účastník bude ubytován samostatně po jednom v pokoji hotel Monínec 

- Hotel Monínec bude kompletně uzavřen pouze pro registrované účastníky akce 

- ČVRS předloží Potvrzení ředitele hotelu Monínec o dodržování protiepidemických 

opatření personálem hotelu (viz příloha této Žádosti)    

- Za dodržování všech navržených opatření zodpovídá Dr. Jan Ernest (člen Výboru 

ČVRS a odborný garant VR školy), který bude přítomen po celou dobu konání akce. 

  

 

 

 

Vážená paní doktorko, v naší žádosti jsme vedeni zvláště snahou o dobrou spolupráci 

s Vaším úřadem. Myslíme si, stejně jako Vy, že naší společnou snahou by mělo být v rámci 

rozumných opatření umožnit základní a nejnutnější aktivitu odborných společností a lékařů 

obecně. 

 

Děkuji Vám velmi za Váš čas a odpověď, která je pro naši práci velmi důležitá. 

 

Děkujeme. 

 

S přátelskými pozdravy. 

   

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Němec 

Prezident ČVRS 
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Příloha 


