Zápis z plenární schůze ČNS
21. 11. 2014, 18:15, Clarion Congress Hotel Ostrava, salonek Gold
(28. český a slovenský neurologický sjezd)
Zahájení schůze (prof. Šonka)
Poděkování členům výboru za jejich celoroční práci a poděkování doc. Barovi jako
předsedovi sjezdu.
Informování členů o prodloužení spolupráce se společností Guarant na asociačním
managementu do konce roku 2015. Informování o vydávání elektronických newslettrů.
Informování o ekonomické situaci ČNS ČLS JEP, která se postupně začíná stabilizovat.
Informování o zvýšení členského poplatku o 60 Kč od roku 2015; celková cena poplatku pro
ČNS se zvyšuje z původních 640 Kč na 700 Kč/rok.
Prof. Šonka vyzval členy, aby navrhovali kandidáty na čestné členství ČNS.
Pokladník (prof. Herzig)
Prof. Herzig prezentoval grafy zobrazující vývoj a aktuální hospodaření - od roku 2009 do
roku 2012 docházelo k trvalému poklesu finančních aktiv společnosti; v roce 2013 byl
rozpočet poprvé po 4 letech vyrovnaný a vyrovnaný rozpočet je očekáván i v roce 2014,
ovšem po přijetí úsporných opatření.
Připomenuto, že sekce ČNS ČLS JEP jsou povinny ze své odborné akce odvést 30 % zisku ve
prospěch ČNS.
Konstatování, že z důvodu nepříznivé ekonomické situace nebyly vyplaceny odměny za
nejlepší publikace ve všech kategoriích.
Od poloviny roku 2014 probíhá urgování členů, kteří mají nedoplatky členských poplatků, a
to s částečným úspěchem.
Komunikace se členskou základnou (prof. Bednařík)
Časopis
Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie má nadále impact faktor.
Webové stránky
Uvítáme jakékoliv náměty na zlepšení webových stránek či zveřejňování článků a
neurologických akcí.
Vzdělávání a věda (prof. Růžička)
Ministerstvo zdravotnictví
Informování o připravované novelizaci zákona o specializačním vzdělávání (zvýšení
kompetencí absolventů základního kmene (možnost samostatné služby). Neurologický kmen
je v této novele plánován jako samostatný. Nicméně novela má jen hrubé téze.
Prof. Nevšímalová: Konstatování, že v akreditační komisi bude mít odborná společnost menší
zastoupení.

Léková politika a komunikace s orgány státní správy a plátci ZP (MUDr. Ondřej Škoda):
Informace o 81 odeslaných stanoviskách ČNS k Hodnotícím zprávám SUKLu do Správních
řízení v posledním roce. Došlo ke zvýšení % komentování veškerých Hodnotících zpráv.
Okolo 30% připomínek je akceptováno - ČNS ČLS JEP není účastníkem Správních řízení, ale
její odborná stanoviska jsou součástí spisu, která nemůže být zcela pominuta.
Dále podána informace o připomínkování návrhů legislativních norem a účasti v odborných
komisích MZd i o jednáních s představiteli VZP k aktuálním tématům.
Pracovní skupina pro roztroušenou sklerózu (prof. Havrdová) a komise pro vzácná
onemocnění (prof. Nevšímalová).
Revizní komise (MUDr. Schenk)
Zpráva revizní komise ČNS ČLS JEP za rok 2014:
„Revizní komise ČNS ČLS JEP pracovala ve složení Schenk, Dienelt, Karpovicz.
Členové revizní komise se zúčastnili všech jednání výboru ČNS od ledna letošního roku.
Revizní komise konstatuje, že veškerá jednání výboru ČNS nebyla v rozporu s právními
a ostatními předpisy včetně stanov ČLS JEP.
Revizní komise neobdržela žádné podněty k šetření.
Revizní komise bere na vědomí zprávu pokladníka o hospodaření ČNS ČLS JEP
v 1.-3. čtvrtletí roku 2014.“
Ostatní
 Informování o kampani Roku mozku, v rámci něhož byly medializovány problémy
neurologie.
 Prof. Urbánek: Návrh na udělení česného členství emeritnímu primářovi jihlavské
nemocnice MUDr Bašovi.
 MUDr. Ridzoň: Časopisové zdroje v Národní lékařské knihovně (Lékařský dům) byly
významně zredukovány v posledních 3 letech. Dr. Ridzoň po diskusi slíbil dodat
přehled o redukci těchto služeb, výbor pak bude usilovat o zlepšení v oblasti
neurologie.
 Prof. Urbánek v této souvislosti poukázal na Bibliografii českého písemnictví, v které
mohou být chyby (některé již byly zjištěny).
Ukončení schůze (prof. Šonka)
Zápis schválen dne 15. 12. 2014

