
 

 

Pravidla pro komunikaci mezi výborem a sekcemi ČNS 

 

Předsedové výborů / rad sekcí informují výbor ČNS o následujících skutečnostech: 

1. Změny ve složení výboru / rady sekce  
 

2. Informace o připravovaných nebo proběhlých volbách (s výsledkem voleb a uvedením dat za-
čátku a konce funkčního období nového výboru / rady sekce)  

 

3. Zápisy ze schůzí výboru / rady sekce  
 

4. Plánované vzdělávací nebo odborné akce organizované či spoluorganizované sekcí  
 

5. Změna adresy webových stránek sekce  

 
6. Informace o založení či zrušení registrů v působnosti sekce  

 
7. Odborná stanoviska a vyžádané posudky od MZ, SÚKL či zdravotních pojišťoven (pokud byla 

sekce oslovena přímo, nikoli cestou výboru ČNS)  

 
8. Odborná stanoviska a odborná doporučení pro lékaře  

 
9. Informace o přípravě výzvy nebo hodnocení pracovišť k přiznání statutu center specializované 

péče (pokud probíhá v působnosti sekce)  
   

Informace 1. až 6. se zasílají v elektronické podobě předsedovi výboru ČNS a 1. místopředsedovi (v 

kopii sekretariátu ČNS) nejpozději dva týdny po události a nejméně 2 měsíce před plánovanou vzdělávací 

/ odbornou akcí (optimálně na začátku kalendářního roku přehled všech plánovaných akcí souhrnně).  

V případě bodů 7. až 9. se draft zasílá v elektronické podobě předsedovi výboru ČNS a místopředsedovi 

pro zdravotní péči (v kopii sekretariátu ČNS) v dostatečném předstihu, aby se výbor ČNS mohl k mate-

riálu vyjádřit.  

Předsedové výborů / rad sekcí jsou aspoň jednou ročně pozváni na jednání výboru ČNS, aby referovali 

o činnosti sekce. Předsedové jsou dále zváni na jednání výboru ČNS ad hoc k projednání bodů, které se 

týkají působnosti sekce, případně mohou kdykoli požádat o projednání neodkladných věcí (v rámci jed-

nání výboru ČNS nebo per rollam). Předseda sekce může pověřit k jednání s výborem ČNS jiného člena 

výboru / rady sekce.  

Schválené přihlášky nových členů ČNS, kteří mají zájem o členství v sekci, předává sekretariát ČNS 

předsedovi sekce ke schválení. O přijetí / nepřijetí člena do sekce informuje předseda sekce zpětně 

sekretariát ČNS, který tuto informaci dále předává na centrální členskou evidenci ČLS JEP. 

O přijetí nového člena do sekce se bez zbytečného odkladu informuje sekretariát ČNS, který ověří, zda 

je nový člen sekce také členem ČNS. Výbor ČNS doporučuje, aby členové sekce byli členy ČNS. Člen 

sekce, který není členem ČNS, nemůže volit ani být volen do výboru / rady sekce.    

 

Datum schválení: 3. 9. 2021 


