
Zápis z on-line setkání výboru SNN ČLS JEP 12/1/2022 
 

Přítomni: Viktor, Adéla, Petr, Jirka Do., Jakub 
Omluveni: Jirka Dv., Kamil, Andrea, Michal 
 

 
1. Zápisy schválení zápisů 11 a 12/2021, pověsit na web 

 
2. Purkyňky,  

a. Poslat alespoň měsíc dopředu kdo bude koordinovat a přednášet 
b. Lednová Purkyňka odpadla, nebyl jsem schopen to zorganizovat odeslat, … 
c. Únor má Viktor 
d. Březen Kamil 
e. Duben Jakub 
f. Květen Jirka Do. 

 
3. Návratka a rozpočet pro ČLS JEP, termín do 15/12/2021 

a. Vyřešeno, díky za spolupráci, díky za spolupráci 
 

4. Substituce 
a. Probíhají jednání o alternativách (depot, …)-informuje Petr, vyplnil dotazníky 

směřující k úhradě (dotazy na nákladovost, odhady počtu pacientů, … 
b. Možná se otevírá se otevírá šance na změnu úhrad na SBX. 
c. Plán se domlouvat na iniciaci k registraci dalších preparátů. 

 
5. Aktivity: 

a. Setkání k certifikacím-on line, Kamil a Jakub – svolávalo ANO, účast asi 62 lidí, 
včetně Tomáše Klímy a chvíli Jarmily Vedralové. Výsledkem byl dopis (posílal jsem, 
souhlasili jste 

b. Senátní výbor pro zdravotnictví, 14/12.10.00, zúčastnil se Jakub, informace o stavu 
a substituční léčbě. 

 
6. Logo společnosti - nemáme, najdeme někoho, kdo by to zadarmo udělal?  

a. Pověsit na web výzvu 
 

7. At konference 
a. Bude pro očkované i neočkované 
b. Programový výbor 28/2-1/3 – kdo chce nocleh, ozvat se Petrovi 
c. Počty přihlášených k aktivní účasti zatím nevíme. 

 
8. Výkony 

a. Adéla odeslala 
b. Petr doplnil odůvodnění oboru na IPVZ 

 
9. Různé: 

a. Termín výjezdního zasedání!!! 
b. Jirka Do. Upozorňuje na 60 milionový propad v dotacích. 
c. Volební rok je až napřesrok, myslím, zvrzal jsem to. 

 
10. Úkoly 

a. Iniciovat změnu registru, Petr iniciuje svolání, naše stanovisko změna registru. 
Důležité je, aby to nějak fungovalo. 

b. Pověsit na web výzvu jestli by někoho ze členů nepadlo logo SNN (Napadlo mě, že 
by to mohla být usměvavá a vlídná tvář předsedy - tím bych s vámi zůstal navěky, 
amen ) – Jakub a David 

c. Splnit úkoly z listopadové substituční schůzky (Jakub a Petr) 



d. Dopis, který šel kvůli certifikacím a zápisy výboru na web. (Jakub a David) 
e. Přečíst, opoznámkovat-upravit a schválit zápisy 11, 12/2021 a 1/2022 (všichni) 
f. Purkyňky – poslat program, oficiální název, koordinátora a přednášející do konce 

před předchozího měsíce (tedy Kamil by měl poslat do konce ledna, já do konce 
února, …), aby zbyl čas na urgence. Poslat Zdeňce Kočkové 
(zdenka.krockovavelova@vfn.cz): 

i. Únor má Viktor 
ii. Březen Kamil 
iii. Duben Jakub 
iv. Květen Jirka Do. 

 
Zapsal MUDr. Jakub Minařík 

 
V Praze dne 12/1/2022 


