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Zápis jednání 

 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

7.4. 2017, 10:30, GUARANT International 
 

Omluveni: 
Karel Šonka 
Robert Rusina 

 
Úvodem 

•  Ing.Kamarádová představila novou asociační manažerku ČNS Veroniku Janůrkovou. 

•  ČNS z.s. 
Proběhla členská schůze ČNS, z.s., tvořené členy výboru ČNS, zde zvolen jednohlasně nový 
výbor a revizní komise, proběhly všechny nezbytné právní formality za účasti notáře.   

•  Komunikace mezi členy výboru a sekretariátem 

Vzhledem k problémům v mailové komunikaci nebude až do vyřešení nového webového 
rozhraní využívána mailová adresa vybor@czech-neuro.cz 
Asociační manažerka do příští schůze výboru vypracuje návrh na používání společného 
Google účtu pro sdílení dokumentů a návrh na přímou komunikaci pomocí chatu 
prostřednictvím společného účtu na webových stránkách www.czech-neuro.cz.   

1. Zdravotnictví 

 CZ-DRG: Interní oponentura kapitoly VI (G00-G99) „Nemoci nervové soustavy“// 1. kolo – 
(Marusič) 

•  Marusič – rozeslal materiál novým členům výboru, navrženo rozdělení kapitol a společné 
sepsání připomínek. Dr. Pelíšek připomínky zapracoval – Marusič přepošle členům 
výboru. 

 
Plán elektronizace českého zdravotnictví (Šonka) 

•  připomínky a komentáře k materiálu MZ ČR nazvaném eHealth v.1.0 s datem 11.10. 
2016 – příloha 10 a-h – prof. Šonka vypracoval k tomuto materiálu stanovisko 
schválené výborem ČNS a toto bylo odesláno předsednictvu ČLS JEP. Na poslanecký 
návrh, který nám byl přeposlán k připomínkování, ČNS nereagovala, šlo o několik 
technických řešení, která neměla s eHealth nic společného. 

 
Informace k Seznamu zdravotních výkonů od pana prezidenta ČLK dr. Milana Kubka, 
který upozornil, že u některých výkonů v seznamu zdravotních výkonů je kalkulována cena 
práce lékaře – nositele výkonu na úrovni L1 (lékař s odbornou způsobilostí – absolvent) nebo 
L2 (lékař s certifikátem o absolvování základního kmene) a nikoliv na úrovni L3 (lékař se 
specializovanou způsobilostí). Dochází tak k podhodnocení lidské práce zahrnuté 
v kalkulačních listech některých výkonů. 
Byla diskutována rizika a přínosy případné iniciace přehodnocení neurologických kódů, řeší to i 
jiné odbornosti a neexistuje jednotný názor. Pretl bude informovat o výsledcích příštího jednání 
komise, která se touto problematikou zabývá, a podle toho výbor rozhodne o dalším postupu.   
 
Účast ve výběrové komisi v oboru neurologie  
Výbor zajišťuje průběžně účast svých členů či pověřených zástupců na výběrových řízeních.  

•  dne 8. 3. 2017  proběhlo ve 14:40 hod v  budově Magistrátu hlavního města Prahy, 
Charvátova 145/9, Praha 1, zasedací místnost č. 503 (5. patro) výběrové řízení zajistil 
Ridzoň. 

•  dne 19. 4. 2017 ve 14:10 proběhne výběrové řízení v budově Krajského úřadu JMK 
v Brně – zajistil Bednařík (pověřený zástupce dr.Martin Němec z FN Brno). 

 
Připomínkové řízení MZ ČR – návrh novely zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a změny 
směrnice 2005/62/ES o standardech a specifikaci systému jakosti pro transfuzní zařízení. 
(Bednařík, Škoda) 

•  Po interní diskuzi odsouhlasen návrh nechat bez připomínek, jelikož se jedná pouze o 
implementaci systému kontroly jakosti pro transfúzní zařízení podle nové směrnice EU  
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Připomínkové řízení návrh novely vyhlášky č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších 
požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití 
u člověka – bez připomínek výboru. 
 
Připomínkové řízení na návrh změny vyhlášky č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb – bez připomínek výboru. 

Aktualizace vyhlášky č. 493/2002Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo 
platnosti zbrojního průkazu – Marusič. Stávající výčet neurologických nemocí vylučujících a 
omezujících je z odborného hlediska nesmyslný, protože nezohledňuje stupeň funkčního 
postižení. Marusič vypracuje stanovisko, ve kterém bude upřednostněno hodnocení funkčního 
stavu před taxativním výčtem nosologických jednotek či jejich skupin. Diskutována otázka, zda 
neurolog má povinnost zjišťovat u pacienta držení zbrojního průkazu – upřesní Marusič  

Evropské referenční sítě pro vzácná a komplexní onemocnění 
(https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en) – Marusič informoval o současném stavu: 
z ČR byla začleněna centra do sítě neuromuskulární (FN Motol, FN Brno), do sítě pro vzácné a 
komplexní epilepsie (FN Motol, FN USA, FN Brno) a do sítě pro vzácná neurologická 
onemocnění (VFN) – bude připraven seznam těchto center a umístěn na webu (samostatná 
záložka) + informace do newsletteru. Na příští schůzi výboru bude pozván zástupce z VFN 
k podání informace o organizaci sítě pro vzácná neurologická onemocnění  - domluví Marusič. 

Kurz myoskeletální medicíny (dr. Pretl): Žádost ASN a ambulantních neurologů o podporu – 
pojišťovna 211 vyhověla požadavku výboru myoskeletální medicíny, aby ten, kdo absolvoval 
kurs před rokem 2004, musel na refresh kurz. Výbor vyjádřil nesouhlas s tímto požadavkem a 
podpořil názor, aby platnost kurzu byla neomezená. Poslat oficiální dopis cestu dopis na 
pojišťovnu 211 a výboru myoskeletální medicíny – připraví Pretl. 

Stanovisko výboru k hospitalizaci pacientů s komocemi mozku, iniciované aktuální situací 
v FNUSA (Brázdil), avšak mající obecnou platnost. Výbor diskutoval odborná stanoviska 
k uspořádání péče o lehká mozková poranění a aktuální situaci na jednotlivých pracovištích 
v ČR. Bylo rozhodnuto vydat odborné stanovisko, které vypracuje skupina (Ehler, Marusič, 
Brázdil, Bednařík, Růžička, Korza, Neumann), kterou bude koordinovat Ehler. 

Úhradová vyhláška z hlediska úhrady centrové léčby RS (včetně alemtuzumabu).  

Výbor souhlasí s konceptem stanoviska připraveným prof. Havrdovou a doporučil jej rozeslat 
na příslušná místa - SZP ČR – předsedkyně Lékové komise, SUKL -  odd. kategorizace a léčiv, 
MZ ČR - odbor farmacie, VZP ČR - odbor úhrady zdravotní péče  - zajistí Janůrková. 

Dále budou obeslána všechna centra s dotazem na vývoj počtu pacientů v roce 2016 z pohledu 
úhradové vyhlášky pro rok 2017, Marusič pošle doc. Horákové vzor tabulky, který bude zaslán 
centrům k vyplnění, sběr dat zajistí doc. Horáková – s výsledkem výbor rozhodne o dalším 
postupu.   

2. Webové stránky 
 
Inzerce 
Výbor odsouhlasil staronové podmínky za inzerci firem na webu ČNS 

• Inzerce na volné pracovní místo (nekomerční inzeráty) – 500 Kč + DPH / 3 
měsíce (200 znaků) 

• Komerční inzerce 4000 Kč + DPH / 3 měsíce (500 znaků) 

• Inzerát bude zveřejněn po uhrazení poplatku na základě faktury.  
 
Stanovení pravidel na zveřejňování informací o odborných akcích na webu a 
newsletteru (Bednařík, Brázdil) 

 
O umisťování oznámení o akcích na webu bude primárně rozhodovat předseda, kritériem bude 
zveřejňovat akce, které mohou být pro neurologickou obec zajímavé, pokud půjde o spornou 
záležitost, bude prokonzultováno s Brázdilem, odpovědným za web.   

 

https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en
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Předložen návrh na novou grafiku webu, který vybral prof. Brázdil s ing. 
Kamarádovou, odsouhlasen návrh, který bude vycházet z obdobných webových 

stránek české gastroenterologické společnosti http://www.cgs-cls.cz/ - bude 

vypracován definitivní návrh a následně navržena nová struktura – Janůrková, Brázdil  
 
Urgováno doplnění fotografií členů výboru – chybí Kaňovský 
 
cmp.cz a mozkovaprihoda.cz 
zajištěno obnovení webových stránek (Tomek, Kamarádová) 

 
Sekce – webové stránky 
Předložen návrh sekcím převést svoje webové stránky pod správu ČNS – některé 
sekce souhlasily, jiné si chtějí ponechat samostatné webové stránky. 
Brázdil dodá přehled sekcí, které se chtějí přidat  
Na webu chybí přímý proklik na EAN (Ehler) – zajistí Janůrková 
 

3. Sekce - Brázdil 
Předsedové sekcí byli osloveni s výzvou předložit výboru ČNS svoje představy o spolupráci 
písemně či ústně – této možnosti využil Doležil, aktuální předseda Sekce pro diagnostiku a 
léčbu bolestí hlavy. Seznámil výbor se současnými aktivitami sekce, proběhly volby do výboru 
a během sjezdu v Brně proběhnou volby jednotlivých funkcionářů nového výboru.  
Všem předsedům sekcí bylo nabídnuto, že se mohou ad hoc účastnit schůzí výboru ČNS. 
Výbor se shodnul na tom, že Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce není 
považována za samostatnou sekci ČNS – nutno upravit na webu (Janůrková). 
 

4. Sjezdy a jiné odborné akce 
 

2016 -  30. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD / PRAHA / 23.-26.11.2016 – 
Marusič předložil přehled vyúčtování sjezdu včetně konečného zisku, který bude přeposlán na 
účet ČNS. Výbor vyslovil s výsledkem sjezdu uspokojení.  
 
2017 ČSNS Brno  

- Termín 22. - 25. 11. 2017 - Pavilon E na Výstavišti BVV 
- Společně s 29. česko-slovenským epileptologickým sjezdem 

 
Brázdil informoval o stavu příprav. Budou nové webové stránky, nastínil program vč. 
doprovodných akcí a cateringu. Společná večeře pro výbory ČNS, SNeS a České a Slovenské 
ligy proti epilepsii (ČLPE + SLPE) Gala večer v jednání -  místnost. Koncert varhanní a 
divadelní představení v Divadle na provázku 
Odborný program – budou zapojeny sekce.  
Společná schůze výborů ČNS a SNeS proběhne v rámci sjezdu, ale bude kratší, hodinu před 
zahájením sjezdu společně se slovenskými kolegy.  
Výbor ČLPE odsouhlasil navržené dělení sponzorských příspěvků a případného zisku (viz 
zápis z jednání výboru ČNS ze dne 13. 1. 2017)  
 
Akce sekcí pro rok 2017  

- Viz zápis z 23. 11. 2016, akce jsou zveřejněny na webu společnosti 
 

ČNA 2018  
- Pardubice – Ehler navrhl Atrium palác Pardubice, kde je k dispozici sál pro cca 300 osob 
– Guarant zarezervuje. 

-  

EAN  
-  Bednařík seznámil s možností žádat o pořádání kongresu EAN v r. 2021 a 2022 v Praze 

na základě dopisu – výzvy prezidenta EAN prof. Deuschla. Tato možnost se stala 
aktuální na základě faktu, že BestSport, majitel O2 arény, se rozhodl dostavět tzv. 
malou arénu, což bude kongresové centrum s dostatečnou kapacitou pro pořádání 
velkých kongresů (za využití O2 arény). Ekonomický ředitel Guarantu ing. Břinčil podal 
informaci o stavu příprav stavby kongresového centra a zárukách. Na základě těchto 
informací se výbor rozhodl, že podá Letter of intent, kterým bude o pořádání usilovat. 
P. Raboch, zaměstnanec GI, kontaktoval sekretariát EAN a připravil podklady pro tento 
dopis. Prodiskutovány odborné aspekty a předběžné obsazení lokálního organizačního 

http://www.cgs-cls.cz/
http://cmp.cz/
http://mozkovaprihoda.cz/
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výboru (Bednařík, Šonka, Růžička, Kaňovský, Havrdová, Brázdil, Marusič, Herzig). 
Bednařík ve spolupráci s Marusičem a Růžičkou vypracuje do termínu 11. 4. Letter of 
intent, který bude následně odeslán. Pokud bude naše kandidatura předvybrána, bude 
ČNS vyzvána ji prezentovat na sjezdu EAN v Amsterodamu – zajistí Bednařík.  

5. Vzdělávání 
  

Návrhy členů do akreditačních komisí specializačních oborů – termín do 31.3.   

• Výbor nominoval do AK stávající členy komise, kteří jsou ve funkci 2 roky s výjimkou prof. 
Rektora (s jeho souhlasem), kterého v návrhu nahradí doc. Adamová (FN Brno), aby i NK 
FN Brno měla v komisi zástupce – zasláno v požadovaném termínu. 

Návrh členů zkušebních komisí základních oborů specializačního vzdělávání – termín do 
31.3.  

• Výbor se dohodl, že bude navrhovat kandidáty v koordinaci s ČLK (zajistil Kaňovský) a tak, 
aby se nedublovali s návrhy, které vyjdou z lékařských fakult – zasláno v požadovaném 
termínu, stejnou kandidátku schválilo i předsednictvo ČLK.  

 
Návrh curricula specialisty v  neurologické subspecializaci extrapyramidových 
onemocnění  (movement disorders) – předložil předseda extrapyramidové sekce prof. Bareš, 
prezentoval Kaňovský 
Výbor požaduje, aby curriculum bylo určeno pouze pro neurologickou specializaci. Po úpravě 
s materiálem souhlasí.  
Kaňovský připraví upravený materiál na příští schůzi výboru ke konečnému schválení. 
 
Spolupráce při tvorbě vzdělávacích e-learningových kurzů na portálu EUNI (Bednařík) 

• V krátkém termínu nebylo možné navrhnout vhodná témata 
 
Návrh vyhlášky o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů – k vyjádření do 24.3. 

• Výbor se per rollam rozhodl, že se nebude vyhláškou zabývat - dětská neurologie se stala 
základním oborem a případný přechod z dospělé na dětskou neurologii se řeší tzv. 
akreditovaným kurzem, který mají schválený obě kliniky dětské neurologie. 

 
Zařazení stáže na neurochirurgii v předatestační přípravě neurologů – dotaz prof. MUDr. 
Martina Sameše, CSc., předsedy České neurochirurgické společnosti ČLS JEP  
Výbor se shodnul, že bude prosazovat možnost nahrazení 2měsíční chirurgické stáže v rámci 
přípravy před neurologickým kmenem stáží na neurochirurgickém pracovišti.  
Bednařík sdělí toto stanovisko prof. Samešovi a prof. Štětkářová bude prosazovat toto 
stanovisko jako předseda SOR na jednání KOR.  
Diskutována i možnost zkrácení 3měsíční povinné psychiatrické praxe ve specializovaném 
výcviku (po kmeni), výbor se přiklonil k možnosti zkrácení na 2 měsíce vzhledem k tomu, že 
současně dojde je zkrácení povinné praxe v neurologii.  
 
Žádost o podporu Zásadní připomínky proti vyřazení oboru Ortopedická protetika ze 
seznamu nástavbových atestací  
Na základě předchozí diskuse per rollam Bednařík odeslal jménem výboru nesouhlasné 
stanovisko výboru ČNS s vyřazením oboru Ortopedická protetika ze seznamu nástavbových 
oborů  
 
SOR  - referovala Štětkářová – bez připomínek. 
 
Specializační vzdělávání - novela zk. 95/2004 a z ní vyplývající změny – referoval Marusič, 
bez připomínek. 

 6.  Ekonomika 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s.  – referoval Herzig, bez 
připomínek. 
Diskutována možnost výhodnější alokace volných finančních prostředků ČNS z.s., než je běžný 
účet. Guarant (Janůrková) předloží do příští schůze výboru možnosti.  

7. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  

• Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler, Bednařík)  
Informace o aktuálním stavu včetně průběhu recenzního řízení. Herzig referoval o technických 
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problémech s redakčním systémem OJS – bez připomínek. 
 

• MUDr. Sucharda, šéfredaktor ČLČ, učinil nabídku na určení garanta speciálního 
neurologického čísla ČLČ. Nabídka učiněna primárně předsedovi, šlo o nerealisticky krátký 
termín, nenašel se zájemce, který by chtěl neurologické číslo garantovat. Bednařík vyzval 
všechny k zvážení nabídnout ČLC alespoň jednotlivé práce, pomoc přislíbil rovněž prof. 
Růžička.   

8. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík 

•  Informace o nabídce spolupráce – WFN – The German Neurological Society + WFN – 
The Norwegian Neurological Association: Department Visit Program – pouze pro 
informaci, nabídka je určena pro low income countries.  

•  Bednařík informoval o dopisu předsedy WFN dr. Shakira, dle kterého byla CMP zařazena 
v MKN 11 mezi Nemoci mozku. 

 
EAN – Ehler 

•  Koncem června sjezd v Amsterodamu, mladí členové ČNS s přijatým abstraktem a 
odmítnutým grantem EAN mohou zažádat o cestovní grant ČNS. Byl odeslán 
opakovaný mail mladým neurologům o podmínkách žádosti o podporu aktivní účasti na 
sjezdu EAN, deadline žádostí je 30. 4. 2017. Aktuální stav - 4 přihlášky. Poté rozeslat 
kompletní seznam. Vyplácení grantu přes ČLS JEP formou cestovního příkazu. 
Kontrola věku, členství, odmítnutí grantu EAN, přijetí abstraktu – Janůrková. 

• Poplatky jsou zaplaceny (Ehler) 
 

UEMS -  Marusič 
•  Poplatek UEMS za 2017 (238 EUR) byl uhrazen prostřednictvím ČLS JEP (Herzig) – bez 

připomínek.  

9. Soutěž o ceny ČNS za nejlepší publikace předchozího roku 
Janůrková připravila tabulku s přihlášenými pracemi. Dodatečně rozhodnuto (vzhledem 
k problémům v mailové komunikaci) o dodatečném zařazení dvou prací a uzavření seznamu. 
Ten rozeslán členům výboru, hlasování proběhne do 18. 4. 2017 24:00 hod. Výsledky budou 
schváleny na příští schůzi výboru.  
Do podmínek soutěže pro příští rok bude doplněn bod, že přihláška je platná až poté, co příjem 
mailu bude potvrzen sekretariátem výboru (Šonka, Janůrková).   
 
Na Cenu předsednictva ČLS JEP v kategorii původní vědecká práce bude automaticky 
nominována originální práce, která získá nejvíce bodů (umístí se na 1. místě) termín do 31. 5. 
2017 – zdůvodnění vypracuje prof. Šonka. Druhá cena (práce významným způsobem 
ovlivňující zdravotní péči nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce) nebude 
vzhledem k nabídce prací nominována.  

10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
Všechny předložené žádosti o členství schváleny. 
 
Nově přijatí členové:  
MUDr. Květoslava Tatíčková, MUDr. Petra Kovalská, MUDr. Robert Rezek, MUDr. Jana 
Kluhová, MUDr. Ondřej Lerch, MUDr. Aneta Rajdová, MUDr. Michaela Peczárová, MUDr. Nina 
Vondřášková,  Ing. MUDr. Martin Ouzký, MUDr. Eva Pešlová, MUDr. David Kec,  MUDr. Soňa 
Vachtlová,  MUDr. Marie Hudečková 
 
Snížení příspěvků – 4 žádosti – výbor nesouhlasí.  

11. Informace o ČNS, z. s.  

• Legislativní změna výboru ČNS, z.s. a svolání valné hromady. 

• Účet ČNS, z.s. – zajistit náhledové právo pro novou asociační manažerku a pro předsedu 
prof. Bednaříka právo nakládat s účtem 

 
Newsletter 

Navrhovaný harmonogram 

1. vydání leden –  vydáno 

2. vydání červen – podklady do 30. 5.- 14 dní předem připomenout - Janůrková 
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3. vydání září - podklady do 31.8. 

4. vydání listopad – distribuce na ČSNS 

  
 

12. Různé: 
 
Nabídka spolupráce s Media Planet na kampani „Svaly, kosti a klouby“ (Bednařík) 

• Kampaň byla uveřejněna ve vkladu deníku Lidové Noviny – 23. 2. 2017 a na webu 
www.vsechnoozdravi.cz   

• S ohledem na vysokou finanční spoluúčast od 95000 Kč výše byla spolupráce zamítnuta  

13. Příští schůze:  
2. 6. Praha od 10:30 
1. 9. Praha od 10:30 
23. 11. - sjezd Brno 
 

 

http://www.vsechnoozdravi.cz/

