
ČVRS schůze 30/05/2019, Monínec 
 
Přítomni: Ernest, Fišer, Chrapek, Němec, Rejmont, Rusňák, Veith, 
Vysloužilová 
Omluveni: Kolář, Hejsek 
Zapisovatel: Němec 
Host:-- 
 
Určení zapisovatele – Němec 
 
Schválení programu – ANO 
 
 
 

1) Přehled plnění bodů předchozí schůze 
 

 
2) Body programu aktuální schůze – 30.5.2019 

 
a. Současný stav aplikačních center 

i. Info o jednáních na VZP (Němec) 
ii. Zápis ze schůze na ústředí VZP (příloha005-2019-cvrs) 
iii. Převod pacientů mezi centry (viz zápis (bod ii.) a mail 

JUDr. Lenky Havlasové, ředitelka odboru smluvní 
politiky VZP, dokument 006-2019-cvrs) 

iv. Proces vyřízení žádostí o nová centra schválen na 
minulé schůzi (viz zápis). Projednáváno bylo i ev. 
„zpřísnění“ pravidel pro centra. Nakonec byl konsensus 
na nutnosti a) řešit komplikace vlastními silami (PPV 
operativa), b) dodat doklad o dohodě/smlově 
s operačním centrem, které bude řešit komplikace. 

v. Výbor ČVRS bude kontaktovat Dr. Hlavlasovou a 
požádá o podporu center, která regionálně vhodně 
doplňují systém péče (hledisko dostupnosti péče, zvl. 
JM kraj) 

 
b. Změny indikačních omezení centrové léčby 

i. Informační dopis pro aplikační centra – Interpretace 
Indikačních omezení úhrady dle ČVRS –připraveno 
(Hejsek) 

ii. Uveřejnění Interpretace na webu (Chrapek) –ano 
dokument: (002-2019-CVRS - Interpretace Indikačních 
omezení úhrady - ČVRS) 

iii. VZP a ostatní pojišťovny navrhly pro oCNV kód dle 
MKN10 : H 350. Výbor ČVRS nemá námitek. Info pro 
aplikační centra. (Němec)(dokument 007-2019-cvrs) 

iv. Výbor znovu písemně zažádal o vysvětlení metodiky 
vykazování aplikací do obou očí. (Němec)(dokument 
007-2019-cvrs). Odpověď zveřejněna na našem webu–



dokument: (011-2019-cvrs-VZP k urceni laterality 
priaplikacich do OO) 

v. Aplikace v jeden den do obou očí – vyřízeno – 
dokument: (010-2019-cvrs-MZ vyjadreni k aplikaci do 
OO) a zveřejněno na našem webu 

 
c. Kongres 2019 – Mikulov 

i. Návrh témat a struktury bloků/přednášek:  
1. Pro-Proti (názorové duely) 
2. Akutní stavy-traumatologie 
3. Vitreoretinální zánětlivé afekce 
4. Kazuistiky 
5. Myopie 
6. Varia 

ii. Úvodní slovo Prezidenta ČVRS a pozvánka s tématy 
odevzdány organizační agentuře(němec, rejmont) 

iii. Údaje na webu (Chrapek) 
iv. Určení jasných pravidel pro firmy, včetně kontroly 

rozmístění prostor pro výstavní stánky – kontroluje 
(Rejmont) 

v. Výše poplatků: 
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 (Rejmont – 
domluví s agenturou, rezervace pokojů pro Výbor, hosty 
potvrzeny) 

vii. Hosté – definitivní návrhy:  
1. Zatím: Pitrová, Karel, Vladimír Krásnik-

krasnik@ru.unb.sk, Gajdošová 
2. zvací dopis pošle Němec 

viii. Termín a místo kongresu roku 2020 
- termín: 27-28.11. 2020 
- termín/ev.místo potvrdit doc.Pitrové do kalendáře akcí 

na rok 2020 
1. návštěva navrhovaných prostor – komentář 

výboru:  
2. Tábor Kongr.centrum Dvořák – vhodné, ovšem 

agentura ověřuje možnosti pro vystavovatele. Dle 
předložení finanční kalkulace a dle kalkulace 
prostor pro vystavovatele posoudíme. 

3. Tábor Kongr.centrum Hotel Palcát – vyloučeno!!!! 
4. Mikulov – možná varianta, když nic jiného nebude. 
5. Další návrhy možných lokací, prosím, posílejte do 

konce srpna, aby bylo možné ověřit jejich kapacitu 
a volnost termínů.  

6. Clarion České Budějovice..?? 
 

d. Změny na webu ČVRS 
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i. Info o změnách – Němec 
ii. Prosím upgrade informací uvedených u vašich 

kontaktů(Výbor ČVRS) + fotografie a místo pracoviště – 
zkontrolujte a pošlete – shromažďuje Olda ke konci 
srpna aktualizujeme na webu!! 

iii. Návrhy na změny podoby webu – nebyly připomínky. 
iv. Doplnění výukových materiálů – otázka redukovaného 

zpřístupnění materiálů VR školy – nebylo uzavřeno/ev. 
pro další diskuzi 

v. Do odkazu Kalendář akcí –zůstává podoba kalendáře, 
ale do záložky přidáme dokument (seznam akcí 
garant/negarant.Tento soubor/dokument budeme muset 
vždy aktualizovat, jakmile dostaneme seznam na další 
rok od ČOS.  

 
e. OCT kód - vývoj 

i. Info o stavu jednání – Němec 
ii. Příští schůzka Pracovní skupiny na MZ : 6/6/2019. Na 

ní bude asi potvrzen návrh ČVRS na změnu stávajícího 
kódu OCT v Sazebníku ZV. ("Výkon je možné provádět 
na pracovišti vybaveném spektrálním OCT přístrojem 
při kontrolních vyšetřeních po zahájení tzv. centrové 
léčby intravitreálním přípravkem. Vyšetření je možno 
vykázat jen při současné aplikaci intravitreálního 
přípravku - v praxi to znamená vazbu tohoto vyšetření 
na vykázání ZULPu k výkonu 75231 (aplikaci 
intravitreální injekce)." 

iii. Upravená verze vyjde až v novém sazebníku (leden 
2020), ale při jednání pracovní skupiny jsme byli 
ujištěni, že Poj.takto kód budou chápat již nyní. 

iv. Výbor ČVRS tak doporučuje Aplikačním centrům 
(pokud chtějí) „nasmlouvat“ tento kód a vykazovat při 
aplikacích. 

 
f. VR škola 

- hodnocení probíhajícího ročníku – bez hrubých obtíží 
- finanční vyhodnocení (Rejmont) a následně porada 

(srpen) ve formátu – Ernest, Němec, Rejmont a Míša 
Nováková 

- po této poradě – návrh pro Výbor : frekvence akce, 
počet účastníků, počet participujících firem, poplatek 
účastníků za školu  

- plán je stále na každoroční akci se 4 pracovními 
stanicemi – 3 plnohodnotné a 1 simulátor 

g. varia 
i. Návrh na fixní odměnu členům Výboru ČVRS za 

každou schůzi– neprojednáno. 
ii. Návrh na společnou schůzku zástupců aplikačních 

center v rámci ČVRS v Mikulově (v.s. v pátek během 



obědové pauzy – pracovní oběd) – schváleno (do 
programu ČVRS – němec) 

 
 
 
 
Další schůze výboru: září 2019, ČOS kongres, HK,  
Program a svolání- Němec. 
 
 
 
 
 


