
Zápis ze schůze výboru ČNS 

Dne 20. 11. 2013 v 13:00, Hotel Clarion, Praha 

přítomní:  

Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO  

MUDr. Jan Bartoník 

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.  

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 

Doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. 

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc 

Prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO 

MUDr. Jaroslav Korsa 

Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 

MUDr. Jiří Neumann 

MUDr. Polívka Jiří, CSc. 

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 

MUDr. Ondřej Škoda  

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 

Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.  

nepřítomní: 0 

revizní komise:  

MUDr. Jan Dienelt  

MUDr. Igor Karpowicz 

MUDr. Ivo Schenk  

Hosté: MUDr. Martin Pretl – Asociace soukromých neurologů 

 Kontrola plnění zápisu z minulé schůze 

 kondolence - prof. Ambler zemřel  

 novým členem výboru za Plzeňský kraj se stal J.Polívka  

 Sjezd ČNS Praha – prof. Růžička 

Předpokládaná účast 860 účastníků, z toho 240 účastníku SK. 

215 prezentací vč. kurzů (27) 

14 sponzorů, 31 vystavovatelských sponzorů, 5 stánků pacientských organizací (zdarma) 

Poděkování prof. Růžičky kolegům  za pomoc s organizací sjezdu. 

Zklamání z nezájmu o účast na Dunajském sympoziu, prof. Růžička poznamenal, že v této podobě 

nemá smysl v Dunajském sympoziu pokračovat.  

Rozpočet sjezdu není uzavřený, předpokládá se mírný zisk. 

Novinka sjezdu jsou kurzy, o které je zájem. Nutno zachovat kontinuitu pro příští sjezd - navazující 

témata atd.  

úkoly do následujícího výboru 

Sponzoring - jak bylo těžké sponzory získat (otázka na Guarant - V. Brejchová). Sponzorské příspěvky 

získala společnost Guarant, pouze ve 2 případech si společnost vyžádala přímluvu prezidenta 



kongresu.  

Prosba o analýzu spektra účastníků - nemocniční/ambulantní/privátní/mladí lékaři (prof. Růžička), 

zároveň analýza příjezdů/odjezdů (počet dnů účastníků) 

Připojit do budoucna asociaci lékařských sester.  

 

Sjezd ČNS Ostrava – doc. Bar 

19. - 22. 11. 2014 hotel kongres hotel Clarion Ostrava 

20. 11. společenský večer - Dolní Vítkovice, koncertní hala gong (Buty)  

Za společnost Guarant byla pověřena organizací sjezdu paní Brejchová , již došlo k prvnímu oslovení 

sponzorů.  

 

Oficiální první oznámení - již je vyhotovené, bude příloha zápisu a bude se promítat i v rámci sjezdu.   

Doc. Bar pozve předsedy jednotlivých sekcí do organizačního výboru sjezdu. Doc. Bar také osloví 

Českou ligu proti epilepsii a Společnost dětské neurologie. 

 Jednání k novele zákona č. 95/2004, novinky ze SOR – prof. Růžička 

MZ chystá novelu zákona, kde vyjmenovává jednotlivé obory a konkrétně, které budou mít své 

kmeny a které ne. Neurologie patří mezi ty, které nemají mít samostatný kmen, byla započata 

jednání o změně. Současný ministr přislíbil, že v tomto znění zákon za jeho působení neopustí 

ministerstvo. Situaci je třeba dále sledovat. 

 UEMS a další mezinárodní vztahy  - prof. Růžička 

Odsouhlasení členství ČNS v UEMS, 300EUR/rok, kontaktovat ČLS JEP o zprostředkování. Delegátem 

byl zvolen prof. Brázdil.  

 Sekce  

 13.30 Czech Headache Soc. – přítomný  předseda Dr Doležil, 202 členů , poslední volby v roce 

2013, web. stránky ano , standardy  jsou vytvořené , česko-slovenský headache kongres, 

podpořen European headache federation - termín duben květen, Hradec Králové    

 

 Zdravotnictví  

Jednání na MZ ohledně revize kódů - dlouhodobé video-EEG monitorování, invazivní EEG, EMG   

Doc. Marusič poukázal na nesrovnalosti při výpočtu úhrady jednotlivých kódů EEG, pojišťovna OZP 

naopak poukázala na neadekvátní nastavení výkonu 29240.   

Výbor navrhuje nebýt v této záležitosti aktivní a vyčkat otevření diskuze nad seznamem výkonů v 

roce 2014. Situaci je třeba nadále sledovat (doc. Marusič, prim. Škoda) a vytvořit komisi (doc. 

Marusič) s přizváním zástupců společnosti klinické neurofyziologie, dětské neurologie a ČLPE. ČNS 

ČLS JEP bude připravena na případná jednání.  

Návrh VZP na stratifikaci neurol ambulancí, možnosti přesunutí některé péče PL (prof. Šonka) 

Prof. Šonka prezentoval návrh VZP ze schůzky, na kterou byl pozván. 

Otázka VZP: co by mohli dělat praktičtí lékaři? A zda by některá péče nemohla být přesunuta z 

neurologických ambulancí do ambulancí PL?  

Výbor: Není možné obecně říct, že některé typy neurologických onemocnění se předají praktickému 



lékaři. Případně je třeba mluvit o konkrétních případech a na základě toho následně změnit vyhlášku.  

 

Kódy spánková medicína (dr. Pretl) 

Dr. Pretl navrhuje vytvoření nového kódu pro Test mnohačetné latence usnutí (MSLT) a Test udržení 

bdělosti (MWT) jako jeden kód. Nyní neurologie ani jiný obor žádný takový kód nemá a tyto testy se 

vykazují prostřednictvím jiných kódů. Připraví pracovní skupina (doc. Marusič) v rámci úpravy kódů 

EEG a 29240 (viz výše). 

 

Botulotoxin 

Prof. Šonka komunikoval s MZ a s VZP, ohledně problémů s indikačním omezením a úhradou 

botulotoxinu. Podle nového úhradového omezení, stanoveného SÚKL, je úhrada botulotoxinu vázána 

na jeho používání pouze v rámci centrové péče.  ČNS prostřednictvím expy. sekce připravuje systém 

centrové péče o pacienty se spasticitou, je však nutno nejprve tento systém organizačně a 

legislativně dokončit, zároveň umožnit dostupnost botulotoxinu pro léčbu pacientů ve všech 

oprávněných indikacích. Závěr: Necháme dále rozvíjet koncept nových center, ale v případě potřeby 

VZP sdělíme, že seznam pracovišť, která mohou aplikovat botulotoxin, společnost zatím nemá a 

chceme, aby jej pojišťovna nadále proplácela těm, kteří tuto aplikaci dosud prováděli a vykazovali. 

 

Quetiapin 

Neurolog nemůže preskribovat tento lék  na základě omezení úhrady, vzešlého ze správního řízení 

SÚKLu. Situaci je třeba nadále aktivně sledovat, pokud se podaří znovu otevřít správní řízení k tomuto 

léku, vyjádříme se s naším návrhem rozšíření preskribce na neurologa (prim. Škoda). 

 Soutěž o nejlepší publikace roku 2012 (Šonka) 

(Cenu předsednictva ČLS JEP nezískala žádná námi nominovaná monografie) 

Vyhlášení cen za rok 2012 bude 20.11. na slavnostním zahájení. 

Proplacení cen za rok 2012 - vyplacení z účtu o.s. 

Ceny za rok 2013 budou ve stejném znění a budou ve správě společnosti Guarant (Hejduková). 

 Ekonomika (prof. Herzig) 

Informování o stavu účtu ČNS ČLS JEP. Návrh na vyplácení cen z účtu o.s. Prof. Herzig bude 

kontaktovat předsedy sekcí s připomínkou, že do 6 měsíců od konání akce (oficiálně pořádané sekcí) 

jednotlivých akcí jsou povinni dodat vyúčtování a 30% případného zisku převést ČNS ČLS JEP. 

V dopise budou požádáni také o termíny oficiálních akcí sekcí v roce 2014, jejichž vyúčtování bude 

hlídat Guarant. Oficiální akce jednotlivých sekcí jsou automaticky pod záštitou ČNS ČLS JEP. Dopis 

prof. Herzig připraví ve spolupráci s prof. Šonkou.  

 

Prof. Růžička informoval o stavu účtu o.s. 

 

Web/kontakt s členskou základnou (prof. Bednařík) 

Guarant bude mít přístup na web , a bude aktualizovat jednotlivé informace. 

 Smlouva s Guarantem uzavřena 8. 11. 2013. Organizace spolupráce. 

provádění zápisu, e-mail:  hejdukova@guarant.cz, tel.: 601 336 488 

agenda SUKLu , komunikace s odpovědným člověkem s Guarantem  

mailto:hejdukova@guarant.cz


 

 

 

 Žádosti o členství (předseda) - odsouhlaseni všichni noví členové ČNS ČLS JEP: 

MUDr. Jaklová Iva    Nemocnice Tábor 

MUDr. Jančušková Eva   Krajská nemocnice Liberec 

MUDr. Kalafutová Lívia   Nemocnice Vsetín 

MUDr. Martinkovič Lukáš   FN Motol 

MUDr. Plaňanská Eva   VFN 

MUDr. Rosenbergová Hana   Nemocnice Plzeň 

MUDr. Šimeček Jan    Nemocnice Jindřichův Hradec 

MUDr. Vítková Hana   Kroměříž 

MUDr. Voráčková Michaela   Nemocnice České Budějovice 

 

 PR a rok mozku – nutné v rámci výboru vytvořit malou pracovní skupinu 

Pracovní skupina: Šonka, Růžička, Neumann, Herzig, Brázdil - skupina připraví návrh do příštího 

výboru    

 

 Časopis (prof. Bednařík) 

Rozhodnutí o zůstatku financí z časopisu. Návrh výboru: platba redaktorovi (48.000Kč/rok 2013), 

0Kč za recenze. Zbytek se rozpočítá mezi společnosti. 

 

 Průběžná agenda (předseda) 

 

Další schůze výboru 14. 2. 2014 v 10.00, Praha - místo bude upřesněno  

Zapsala Hejduková, Bar  

Kontrola prof. Šonka  

 


