
ČVRS schůze 31/3/2017, Olomouc 
 
Přítomni: Ernest, Chrapek, Kolář, Němec, Rusňák, Veith, Vysloužilová 
Omluveni: Fišer, Rejmont, Hejsek 
Zapisovatel: Němec 
 
Komunikace mezi členy Výboru: vybor@cvrs.cz 
(adresa, která rozešle zprávu všem členům výboru) 
 

1) Program schůze  
a) Schválen hlasováním 

 
2) Oceněné práce autorů do 35 let za rok 2016 

a) Na ocenění navrženy dvě práce – Straňák a Manethová 
b) Vyjádření členů výboru – odsouhlaseno, že budou navrženy dvě 

práce za rok 2016 
c) Výbor schválil oceněné práce 
d) Výbor odsouhlasil finanční ocenění pro autory – 10.000,-, která 

bude autory využita k výukové/kongresové/přednáškové činnosti 
 

3) Spolupráce s ČOS  
Informace P. Koláře o kontaktování doc. Pitrové – domluva na další 
spolupráci a koordinaci důležitých kroků mezi oběma společnostmi 

 
4) Organizace kongresu  

a) Termín pro kongres, 23-25/11/2017 
b) Místo konání: Mikulov, Galant 
c) Pozvaní hosté – Pitrová, Karel – dopisem osloví Petr Kolář 
d) Finanční zajištění – dohodnuty prostředky ve výši roku 2016 
e) Anonce: do konce dubna 2017 – po připomínkování tohoto zápisu 

členy výboru, bude def.znění anonce rozesláno členům ČVRS 
f)     Deadline přednášek do 3.9.2017 
g) Koncept kongresu zamýšlen jako série diskuzních bloků – vždy 

nashromážděné přednášky a diskuzní kulatý stůl. Každý z bloků 
bude mít svého koordinátora, který jednak projde s celým výborem 
ČVRS přihlášené přednášky a rozhodne o jejich 
zařazení/nezařazení do programu a jednak připraví diskuzní kulatý 
stůl: podklady k diskuzi a oslovení účastníků diskuze. 

h) Bloky přednášek – ideálně jen 6: 
1. Odchlípení sítnice (Kolář) 
2. DME a DR (Ernest) 
3. Chirurgie VR rozhraní (Němec)  
4. Nové trendy diagnostiky (? Hejsek, Manethová, 

Kolář, Chrapek) 
5. Sekundární glaukom (Marešová, Rusňák, Gla-

společnost) 
6. Disasters (? Rusňák), sobota? 
7. Varia  

 
i)     Shoda je na zásadním bodu – žádné firemní prezentace 



j)     Projednání programu a přednášek v rámci jednání výboru v rámci 
ČOS, Brno. 

k) Organizační výbor – pověřená osoba (Kolář) 
l)   Kongres 2018 – navrženo 22.11.-24.11, Brno. Organizaci by měla 

už převzít najatá agentura. Výbor se k návrhu Organizační agentury 
vyjádří. 

m) Výbor ČVRS pověřuje prezidenta společnosti oslovit možné 
Organizační kongresové firmy již pro letošní rok – pokud by 
termínově nešlo stihnout, bude ještě letošní rok organisován jako 
předchozí  

 
5) WWW stránky 

a) požadavek na okamžité zprovoznění stránek ve smyslu předchozího 
jednání výboru (zápis z ledna 2017) – tedy spravující firma, osoba 
pověřená upgradeováním stránek (Olda). 

b) Dosud žádný pokrok!!! 
c) Výbor pověřuje pokladníka předložením smlouvy se stávající 

firmou – budeme vymáhat dle sankčních podmínek zprovoznění a 
provozování stránek dle smlouvy nebo navrhneme vypovězení 
smlouvy. 

d) Fungování stránek MUSÍ být zajištěno do a to včetně platebního 
terminálu do kongresu ČVRS, kde MUSÍ být nové stránky 
představeny, včetně konceptu volného přispívání přes pověřenou 
koordinující osobu. 

e) Výbor se shodl, že chce na své příští schůzi prostudovat smlouvy 
vztahující se k problematice vedení WWW stránek, včetně 
přehledu prozatím vynaložených prostředků 
 

6) 6. Vitreoretinální škola,  
a) termín konání 31.5.2017 – 3.6.2017, organizací odborného 

programu pověřen Honza Ernest 
b) Ernest navrhne ev. změny programu – modernizace přednášek, 

akcent na praktické léčebné a operační postupy. Teorii vhodné dát 
jen do připravených materiálů, prezentace postavit na praktických 
ukázkách (videa, fotka, praktické návody a postupy) 

c) Ernest předloží návrh programu výboru ČVRS do konce dubna 
d) Je nutno zároveň sestavit seznam účastníků a seznam 

přednášejících 
e) Askin je nadále hlavním partnerem projektu (stál u něj od začátku!), 

další sponzorující firmy eviduje Ernest a Kolář – informace firmě 
Askin 
 

7) Varia  
 
 
Další schůze výboru: VR škola v Monínci – pozvánka bude rozeslána.  
Další schůze plánovány v rámci ČOS a v rámci ČVRS kongresu. 


