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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi pozvat Vás na XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude
konat 8.–10. 9. 2022 v prostředí BVV Brno. Naším cílem je připravit pro Vás setkání s hodnotným
odborným programem a přitažlivými doprovodnými akcemi. Hlavními tématy odborného programu
budou onemocnění a chirurgie rohovky, současná problematika ambulantní oftalmologie,
konzervativní i chirurgická léčba sítnicových chorob. Naší snahou nicméně bude, aby přednášky i
posterová sekce obsáhly oftalmologii v celé její šíři.
Těším se s Vámi na viděnou v Brně.
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
Přednosta Oční kliniky FN a LF MU Brno

TERMÍN KONÁNÍ
8. 9. – 10. 9. 2022
MÍSTO KONÁNÍ
Výstaviště Brno – Kongresový pavilon E
Výstaviště 405/1, Brno
POŘÁDÁ
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika FN a FN Brno
PREZIDENT SJEZDU
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
přednosta Oční kliniky FN a LF MU Brno
VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSC, FEBO
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU
doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.
MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
Bc. Jana Kyseláková
Hana Procházková
JEDNACÍ JAZYK
čeština, slovenština

SEKRETARIAT SJEZDU A INFORMACE
Mgr. Denisa Sasková
Tel.: +420 725 809 870
E-mail: saskova@bos-congress.cz
BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01

Jeanette Lacinová
Tel.: +420 475 214 226
E-mail: lacinova@bos-congress.cz
Ústí nad Labem
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OKRUHY PŘEDNÁŠEK
1. Věda a výzkum v oftalmologii
2. Katarakta a refrakce
3. Glaukom
4. Sítnice
5. Rohovka
6. Uvea
7. Pedooftalmologie
8. Orbita
9. Neurooftalmologie
10. Traumatologie
11. Plastická chirurgie
12. Onkologie
13. Varia
14. Posterová sekce

DŮLEŽITÁ DATA
11.10. 2021
15.12. 2021
13. 5. 2022
13. 6. 2022
30. 6. 2022
15. 7. 2022
08. 8. 2022
29. 8. 2022
08. – 10. 9. 2022

Otevření informace na webových stránkách
Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti
Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku
(přednáška, elektronický poster, kurz)
Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
Program a informace autorům o délce přednášky
Termín uploadu elektronického posteru
Termín ukončení registrace on-line
XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

REGISTRACE A INFORMAČNÍ CENTRUM
středa
čtvrtek
pátek
sobota

07.09.2022
08.09.2022
09.09.2022
10.09.2022

15.00 – 19.30
07.00 – 18.30
07.30 – 18.30
08.00 – 14.00

LÉKAŘSKÝ SJEZD
čtvrtek
pátek
sobota

08.09.2022
09.09.2022
10.09.2022

08.30 – 18.30
08.00 – 18.30
08.30 – 13.30

SESTERSKÁ SEKCE
pátek

09.09.2022

08.30 – 12.30

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa
čtvrtek
pátek
sobota

07.09.2022
08.09.2022
09.09.2022
10.09.2022

15.00 – 19.30
07.00 – 17.30
07.30 – 17.30
07.30 – 11.00

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
čtvrtek
pátek
sobota

08.09.2022
09.09.2022
10.09.2022

07.00 – 18.30
07.30 – 18.30
08.00 – 14.00
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CERTIFIKÁTY
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží
potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Počet kreditů za pasivní účast bude upřesněna po schválení programu ČLK.
•
•
•
•
•
•
•
•

7 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (hlavní autor)
5 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (spoluautor)
5 kreditních bodů – prezentaci posteru (hlavní autor)
3 kreditní body – spoluautor posteru
1 kreditní bod – spoluautor posteru 4. a další v pořadí
5 kreditních bodů – příspěvek ve sborníku (hlavní autor)
4 kreditní body – příspěvek ve sborníku (2. a 3. autor)
2 kreditní body – příspěvek ve sborníku (4. a další autor)

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení
o účasti na vzdělávací akci.
Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny
automaticky.
S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.
Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je
podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a
kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.
SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, sjezd bude registrován u České asociace sester. Certifikáty
budou vydávány po skončení sjezdu.

AKTIVNÍ ÚČAST – přihlášení, registrace
Registraci k aktivní účasti zašlete nejpozději do 13. 5. 2022, k dispozici on-line na stránkách
www.oft2022.cz

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ
ÚČASTI (viz. v horní části stránky obdélník vpravo Aktivní účast – REGISTRACE, upload abstrakt a
vložení e-posteru).
Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou prezentaci. Potvrzení
o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a
včetně odkazu na vložený abstrakt či e-posterovou prezentaci.
Věnujte prosím náležitou pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové
adresy. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů, e-posterové prezentace - možno vložit dodatečně.
Termín dodání abstrakt je nejpozději do 13. 5. 2022.
UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na
výroční sjezd. Pro registraci na sjezd prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři.
DŮLEŽITÉ!!! Při tvorbě abstraktu je nutno dodržet pevně danou strukturu. Pokud obdržíme abstrakt
v jiné podobě, bude autorovi navrácen k přepracování. Vzorový abstrakt je dostupný ke stažení na
www.oft2022.cz/aktivni-ucast.
UPOZORNĚNÍ!!! Součástí registrace k aktivní účasti je vyplnění a zaslání „Prohlášení o finančním
zájmu“. Formulář je dostupný ke stažení na webových stránkách sjezdu www.oft2022.cz/aktivni-ucast.
Vyplněný formulář prosím zašlete e-mailem na adresu saskova@bos-congress.cz.
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Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru, kurzu programovým výborem sjezdu informováni
nejpozději 13. 6. 2022 e-mailem. Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 15. 7. 2022.
Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sjezdu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen
vědeckým výborem sjezdu.
Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové
sekce. V případě pozdního zaslání vědecký výbor negarantuje zařazení do programu.
Kompletní podrobné informace ke zpracování abstraktů, šablona pro vytvoření e-posterové prezentace jsou
k dispozici ke stažení na stránkách www.oft2022.cz/aktivni-ucast.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE
Vypište prosím registrační formulář k pasivní účasti na stránkách www.oft2022.cz/registrace, objednejte si
prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po
obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný e-mail, zasláno
potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě. Věnujte prosím pozornost
správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

Registrační poplatek
Lékař/ka člen ČOS
Lékař/ka nečlen ČOS
Rezident
VŠ – nelékař/ka
Sestra sympozium sester
Sestra 8.-10.9.2022
Student
Jednodenní poplatek
8. 9. 2022
Jednodenní poplatek
9. 9. 2022
Jednodenní poplatek
10. 9. 2022

Před termínem
do 30.6.2022

Po termínu
od 1.7.2022

1.700 Kč
2.100 Kč
1.200 Kč
2.100 Kč
600 Kč
1.000 Kč
450 Kč

2.100 Kč
2.500 Kč
1.400 Kč
2.500 Kč
750 Kč
1.200 Kč
550 Kč

1.200 Kč

1.200 Kč

1.200 Kč

1.200 Kč

850 Kč

850 Kč

* VŠ - zdravotnický nebo pedagogický pracovník nelékař/ka (terapeut/ka, instruktor/ka apod.)
** Student/ka do 26 let zašle po registraci na e-mail info@bos-congress.cz kopii své ISIC
karty nebo jiné potvrzení o studiu
*** Rezident zašle po registraci na e-mail info@bos-congress.cz potvrzení z pracoviště

Cena registračního poplatku zahrnuje:
- vstup na odborný program a doprovodnou výstavu sjezdu
- sjezdové materiály
- občerstvení o přestávkách sjezdu

STRAVOVÁNÍ
Občerstvení o přestávkách
O přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení.
Nealkoholické nápoje budou k dispozici během celého dne.
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Obědy

Obědy jsou zajištěny v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre**** v restauraci Brasserie, přilehlé
terase a salonku. Obědy budou podávány formou bufetu včetně vegetariánského a bezlepkového menu. Pro
případné další stravovací požadavky kontaktujte sekretariát sjezdu.
08.09.2022
09.09.2022
10.09.2022

Bufet
Bufet
Bufet

340 Kč
340 Kč
340 Kč

Ceny stravování jsou uvedeny včetně 10 % DPH.
Žádáme účastníky, kteří požadují bezlepkové nebo vegetariánské občerstvení a oběd, aby tuto skutečnost
vyznačili při registraci u stravování. Při registraci ve sjezdovém centru se prosím informujte, kde bude pro
Vás Vaše občerstvení k dispozici.

SPOLEČENSKÁ VEČEŘE
Pátek dne 09. 09. 2022 od 20.00 hodin – v Quality Hotel Brno Exhibition Centre****
Vstupenka na společenský večer 1.000 Kč.
Součástí společenského večera je večeře a společenský program.
Cena společenského večera je uvedena včetně 21 % DPH.
Vstupenky na společenský večer si objednejte při registraci.
Obědy a vstupenky na společenský večer si objednejte při Vaší registraci.

UBYTOVÁNÍ
Připravili jsme pro Vás nabídku ubytování v docházkové vzdálenosti na výstaviště, kde bude probíhat
odborný program. Ubytování si prosím rezervujte přímo ve Vámi vybraném hotelu dle pokynů níže.
Quality Hotel Brno Exhibition Centre ****
Křížkovského 496/20, 603 00 Brno – střed
Hotel nabízí služby vysokého standardu. Kvalitní ubytování i gastronomii. Hotel se nachází přímo vedle
pavilonu E výstaviště Brno. V současné době nabízí plně vybavené pokoje ve třech kategorií.
Pokoje typu Standard
2 550 Kč jednolůžkový
2 900 Kč dvoulůžkový pokoj (obsazenost 2 osoby)
**************
Pokoje Executive
3 150 Kč jednolůžkový pokoj
3 550 Kč dvoulůžkový pokoj (obsazenost 2 osoby)
**************
Apartmá
3 750 Kč apartmá 1 osoba
4 150 Kč apartmá 2 osoby
Ceny jsou včetně snídaně a 10% DPH. Ceny nezahrnují městský poplatek ve výši 21,-Kč osoba / den.
Rezervace ubytování:
Pro rezervaci ubytování v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre **** kontaktujte prosím výhradně
rezervační oddělení hotelu. Výše uvedené ceny Vám budou nabídnuty po zadání speciálního hesla:
oft2022BRNO.
Pro rezervaci ubytování nepoužívejte on-line rezervaci uvedenou na webových stránkách hotelu!!!
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Rezervační oddělení:
Phone: +420 543 122 018-19
Mobile: +420 702 154 995
Fax: +420 543 246 990
Email: reservations.qbex@q-hotels.cz

OREA Congress Hotel Brno****
Hotel se nachází 3 min chůze od Brněnského výstaviště, 1 minutu jízdy autem. Hotel prošel v roce 2020
rekonstrukcí a nabízí plně vybavené nekuřácké pokoje několika kategorií. Ubytování hosté mají zdarma
vstup do hotelového fitness centra.
Ceny pokojů jednotlivých kategorií:
2 530 Kč jednolůžkový pokoj typu Classic
2 739 Kč dvoulůžkový pokoj typu Classic
3 509 Kč třílůžkový pokoj typu Classic
**************
2 750 Kč jednolůžkový pokoj typu Deluxe
2 959 Kč dvoulůžkový pokoj typu Deluxe
***************
2 860 Kč jednolůžkový pokoj typu Executive
3 069 Kč dvoulůžkový pokoj typu Executive
***************
4 400 Kč jednolůžkový pokoj typu Executive apartmá
4 609 Kč dvoulůžkový pokoj typu Executive apartmá
Ceny jsou včetně snídaně a 10% DPH. Ceny nezahrnují městský poplatek ve výši 21,-Kč osoba / den.
Pro rezervaci hotelu OREA Congress Hotel Brno**** použijte odkaz SJEZDBRNO
!!! Speciální rezervační link bude pro účastníky otevřen do 15.8.2022.
UPOZORNĚNÍ!!! Budou-li účastníci akce požadovat tížit své vedlejší čerpané hotelové služby (využití
telefonů, minibarů, a/nebo jiných hotelových služeb) na svůj hotelový pokoj, jsou povinni tuto informaci při
svém příjezdu (check-in) nahlásit recepci hotelu a poskytnout hotelu svou debetní/kreditní kartu pro
provedení předběžné bezpečnostní autorizace. Tyto služby musí být hrazeny na místě (v hotelu), a to
hotově nebo debetní/kreditní kartou nejpozději ke dni ukončení pobytu.
STORNO PODMÍNKY
Rezervace ubytování v hotelu OREA Congress Hotel Brno**** může být upravena nebo bezplatně
zrušena do 6. září 2022.

ÚHRADA POPLATKŮ
Registrace, stravování a společenský program
Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. ve prospěch účtu:
Název banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Adresa banky: pobočka Ústí nad Labem, Mírové nám. 35a, 400 01 Ústí nad Labem
Adresa majitele účtu: BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem
Číslo účtu: 1002040764/2700
. .
Variabilní symbol: 202202
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí
Název banky: FIO banka, a. s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Adresa majitele účtu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
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Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300539226/8330
IBAN: CZ3620100000002300539226
SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: 202202
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.
Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu – DEVIZOVÉ
KURZY – NÁKUP ODKAZ: http://www.fio.cz/ (Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku
Fio banky. Po srolování dolů naleznete v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový
kurz NÁKUP).
Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu).
Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků
aktuálním kurzem banky.
Uvedené poplatky – registrace a společenský večer jsou včetně 21% DPH, ubytování a obědy včetně 10%
DPH. Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.
Firma BOS.org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
BOS.org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876

STORNO POPLATKY
Storno účasti – registrační poplatek
• do 10. 8. 2022 bez storno poplatků
• od 11. 8. 2022 do 21. 8. 2022 storno poplatek 50 % z ceny poplatku
• od 22. 8. 2022 storno poplatek 100 % z ceny poplatku
Storno stravování, společenského programu
• do 16. 8. 2022 bez storno poplatků
• od 17. 8. 2022 do 24. 8. 2022 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od 25. 8. 2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky
Storno účasti a služeb musí být nahlášeno písemně sekretariátu sjezdu e-mailem:
info@bos-congress.cz.
Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.
Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč bude odečten
od zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na účet.
Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet,
z kterého byla uhrazena Vaše platba.
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