
Zápis z členské schůze ČNS 

28.11.2019 od 18:15 

Konferenční centrum Praha  

(během 33. českého a slovenského neurologického sjezdu) 

 

 

Zahájení schůze v 18:15 (prof. Bednařík) 

Zpráva předsedy společnosti (prof. Bednařík) 

Předseda společnosti informovat o současném složení výboru (volební období 2017-2020). 

prof. Šonka (1.místopředseda, Ceny), prof. Marusič (věda a vzdělávání), prof. Brázdil 

(komunikace), prim. Škoda (léková politika, jednání se státními orgány a plátci péče), prof. 

Herzig (pokladník, doc. Rusina (předseda revizní komise). 

Česká neurologická společnost se angažuje v širokém spektru otázek: Pregraduální a 

postgraduální vzdělávání; Zdravotnická legislativa, léková politika, regulace poskytování 

zdravotní péče a jejího financování; Podpora činnosti a komunikace s organizačními složkami 

– sekcemi; Komunikace s členy, pořádání kongresů, podpora a kontrola ČSNN; Komunikace 

a participace na činnosti mezinárodních institucí, zejména:  EAN (delegát doc. Ehler), WFN 

(delegát prof. Bednařík), UEMS (delegát prof. Marusič).  

ČNS každoročně podporuje mladé lékaře formou cestovních grantů – EAN, ČSNS. 

Cena ČNS za nejlepší publikace. Soutěží se ve 4 kategoriích:  

- Cena ČNS za vynikající originální práci 

- Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku 

- Cena ČNS za vynikající monografii či učební text 

- Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci roku 

Komunikace se členy: 

Newsletter ČNS – pravidelné informace o aktuálním dění ve společnosti, vyhází 4x ročně.   

Webové stránky společnosti: www.czech-neuro.cz  

Mobilní aplikace ČNS – nový, moderní způsob komunikace se členskou základnou. 

Podpora vzdělávání: 

Nový vzdělávací portál pro zájemce o obor www.CzechNeurOnline.cz  Zdarma, bez nutnosti 

registrace.  

 

 

 

http://www.czech-neuro.cz/
http://www.czechneuronline.cz/


Zpráva místopředsedy pro komunikaci s orgány státní správy, plátci ZP a SÚKL 

(prim. Škoda)  

Parlament ČR  

- Prezentace členům Podvýboru PS PČR pro implementaci nových léčebných a 

vyšetřovacích postupů do praxe – Diagnostika a léčba CMP, oblasti využití vědeckých 

poznatků a nových metodik, rozvoj neurověd na dvou zasedáních. 

- Každoroční prezentace v Senátu PČR v rámci tematické konference – péče o pacienty 

s CMP 

Jednání s plátci zdravotní péče (zejména VZP) 

- Podmínky úhrad centrových léků – především v oblasti RS, možnost uzavření dohody 

nad rámec indikačních omezení SÚKL (v roce 2019 bylo dosaženo ústní shody se 

zástupci VZP, bohužel finální písemná dohoda nebyla zatím podepsána) 

- Možnost jednání s Oddělením revize a kontroly ZP Ústředí VZP na aktuální témata 

(především revize ZP) 

- Příprava podmínek úhrady biologické léčby migrény 

- Jednání o indikacích genetických vyšetření 

Komunikace se SÚKL 

- Stanoviska ČNS ke správním řízením – podmínky indikace a úhrady léků (vyjádření k 

Hodnotícím zprávám SÚKL) 

- V roce 2019 zpracováno celkem 35 stanovisek, z toho 1 na přímé vyžádání SÚKL  

Zpráva pokladníka (prof. Herzig) 

Informace o ekonomické situaci ČNS ČLS JEP. Za poslední rok hospodaří společnost 

s kladným hospodářským výsledkem.  

Zpráva vedoucího redaktora ČSNN (prof. Herzig) 

Impakt faktor za rok 2018 – 0,355. Nárůst počtu návštěv na webových stránkách. 

Výsledky hlasování za nejlepší práci roku 2019 na ČSNS – vyhrála neurochirurgická práce: 

Šroubek J., et al.: Moderní mikrochirurgie jako trvalé, bezpečné a šetrné řešení nekrvácejících 

mozkových výdutí. 

Informace revizní komise (doc. Rusina) 

Pravidelné členské schůze výboru ČNS (v roce 2019: 25.1., 5.4., 14.6.,  24.9.). Vždy přítomna 

usnášeníschopná většina výboru. Zprávy o schůzi schválené členy výboru a revizní komisí 

online, definitivní znění volně dostupné na www.czech-neuro.cz.  Průběžně kontrola 

hlasování, které vždy probíhá veřejně. K vybraným bodům zváni předsedové sekcí, zástupci 

akreditační komise, zástupce sdružení ambulantních neurologů. 

http://www.czech-neuro.cz/


Průběžná kontrola financování, zprávy pokladníka.  Kontrola účetnictví a pohybu financí na 

účtu ČNS. 

Vyjádření výboru ČNS k žádostem o stanovisko ČNS (Ministerstvo zdravotnictví ČR, SUKL, 

předsednictvní ČLS JEP, odborné společnosti) – veřejně diskutováno a schvalováno na schůzi 

výboru. 

 

Diskuse 

 

Ukončení schůze 19:00 (prof. Bednařík) 

prof. Bednařík poděkoval členům výboru za jejich celoroční práci.  

 


