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ZÁPIS 
 

ze schůze výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
ze dne 23. května 2014; 10:00 – 15:00;  

Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 
 

 
Přítomni:  
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO  
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. 
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 
MUDr. Jan Dienelt (RK) 
Doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. 
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. 
Prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO 
MUDr. Igor Karpowicz (RK) 
MUDr. Jaroslav Korsa 
Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 
MUDr. Jiří Neumann 
MUDr. Jiří Polívka, CSc. 
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 
 MUDr. Ondřej Škoda 
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 
 
 
Omluveni:   
Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.  
MUDr. Jan Bartoník 
MUDr. Ivo Schenk (RK) 
 
Host:   
MUDr. Martin Pretl (Asociace soukromých neurologů) 
Denisa Hejduková (Guarant)  
 
 

č. Úkol 

1.  Kontrola zápisu z 14. 2. 2014  

2.  Sekce 
 Neurofarmakologická sekce 

MUDr. Polívka informoval o průběhu voleb  neurofarmakologické sekce: 
předseda:  
J. Polívka 
místopředsedové:  
J. Marková a R. Rusina 
členové výboru:  
Z. Kadaňka, K. Ningerová, N. Fišerová, T. Vodvářka, I. Schenk, P. Houška, J. Elis  
 
Čestným členem sekce se stal doc. Keller. 

3.  Zdravotnictví  
 Doporučený postup Intenzivistické společnosti – Prognostikace po KPR 

Doporučený postup České Intenzivistické společnosti byl přijat ČNS. 
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 Revize některých elektrofyziologických kódů 
Bude řešeno později - po vyřešení otázek kolem FO, které s elektrofyziologickými kódy úzce 
souvisí. 
 

 Botulotoxin – zpráva o projednání reklamací z nezařazení do seznamu injektorů 
Do seznamu nebyl neúmyslně zařazen MUDr. Severa. ČNS rozhodla, že MUDr. Severa je 
oprávněn botulotoxin (spasticita) aplikovat. ČNS musí napsat oficiální vyjádření (aktualizovaná 
tabulka a oficiální dopis). Toto sdělení je také v oficiálním zápisu Extrapyramidové sekce 
(předsedou prof. Bareš). Slečna Hejduková projedná s profesorem Barešem.  
 

 Revize bodového ohodnocení  
Za ČNS provedl doc. Ehler. 
 

 Methotrexat 
Prof. Šonka informuje, že se dozvěděl od MUDr. Minkse, že methotrexat neurologové nemohou 
předepisovat. V diskusi se ukázalo, že všechny indikace v neurologii jsou zřejmě off label.  
 

 Methylprenizolon – dopis SÚKLu (byl již před schůzí schválen per rollam a 
odeslán) 

 

 Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 17. 4. 2014: Výkon č. 
01443 z odbornosti 001 bude sdílen odborností 209 – neurologie.  

Prof. Šonka informuje, že vzniká možnost provádět (statikové) vyšetření INR vlastním 
přístrojem – nutné jej pořídit a mít školení. 
 

 Komplexní cerebrovaskulární centra 
Prim. Škoda informoval, že budou v průběhu letošního roku nová výběrová řízení na 
cerebrovaskulární a iktová centra, která by měla dát celou síť do systému vysoce 
specializované péče. Nepředpokládají se přitom významné změny v rozsahu sítě KCC a IC. 

4.  Sjezdy 
 2014 ČSNS Ostrava 19. – 22. 11. 2014 (doc. Bar) 

19. 11. 2014 
12-16h schůze výboru v rámci ČSNS 
18:30h Slavnostní zahájení.  
                Udělení cen ČNS. Vítězové dvou hlavních kategorií za originální práci 
                svou práci přednesou. 
                Welcome drink. 
20. 11. 2014 
10:00-12:00h zahajovací sympozium a předání čestných členství ČNS ČLS JEP a medailí 
20:00h Společenský večer – Gala dinner areál GONG – oblast Dolní Vítkovice 
21. 11. 2014 
17:00-18:00h plenární schůze ČNS ČLS JEP 
19:00h slavnostní večeře výborů SNS a ČNS 
22. 11. 2014 
12:00h ukončení ČSNS 2014 
 
Registrační poplatky budou stejné, jako v roce 2013. Případně zvážit navýšení u nečlenů ČNS. 
Nejlevnější varianta bude pro sestry, studenty a nelékařské pracovníky.  
 
Budou pouze elektronické postery. Postery bude možné stáhnout v PDF. 
 
Registrace bude spuštěna 16. 6. 2014 
Deadline pro příspěvky (aktivní účast) do poloviny září 2014, bude aktualizováno na www 
stránkách sjezdu www.csns2014.cz.  
 
Podklady pro rozhodnutí o organizaci další triády sjezdů připraví doc. Bar, prof. Růžička a prof. 
Bednařík po sjezdu v Ostravě na roky 2017 a dále. 

http://www.csns2014.cz/
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 2015 ČSNS na Slovensku v Košicích 
Diskuze o uspořádání vzdělávací akce v ČR vzhledem ke konání ČSNS na Slovensku. Bylo 
navrženo ji spojit se školením primářů, které na jaře bývá v dubnu. Prof. Šonka s prof. 
Růžičkou bude jednat s odborným organizátorem Dne primářů (doc. MUDr. Robertem 
Rusinou).  

 

 2016 ČSNS Praha  
Organizací sjezdu 2016 byl pověřen doc. Marusič. Přesné místo konání bude upřesněno. 
 

 2017 ČSNS Morava 
Zájem o organizování ČSNS v roce 2017 projevil prof. Brázdil s místem konání na Moravě. 

 Akce sekcí  
Žádost o výjimku zaplacení třetiny zisku 16. Jedličkových dnů společnosti (výtěžek jde na 
databázi) schválena již před schůzí per rollam. 

5.  Vzdělání 
 

 SOR 
Doc. Marusič informoval o aktualizaci informací v oblasti specializačního vzdělávání na webu 
ČNS a o průběhu atestačních zkoušek na 3. LF UK. 
 

 Akreditační komise  
Prof. Šonka informoval, že 4týdenní předatestační kurz byl formálně včleněn do doby 6 měsíců 
na pracovišti II. typu – musí ještě vyjít příslušný ministerský předpis (nejbližší věstník cca 
v červnu 2014). 
 

 Funkční odbornosti  
Výbor byl seznámen se stanoviskem primářů. ČNS navrhuje, aby jednotlivé komise 
funkčních odborností zveřejnily své požadavky co nejdříve, včetně podmínek uznávání 
účasti na kurzech. 
V této době komise jednotlivých funkčních odborností ještě pracují v původním složení, ale po 
schválení dokumentu o jejich fungování společnostmi neurologické klinické neurofyziologie, 
dětské neurologie a Ligy proti epilepsii budou komise mít více členů a formulují požadavky. 
Výbor zdůrazňuje nutnost zajistit dostatek termínů pro zkoušení. 
 
Výbor ČNS na místo doc. Kellera v komisi EMG jmenoval MUDr. Petra Ridzoně. 
 
Vzhledem k tomu, že Česká liga proti epilepsii schválila výše zmíněný dokument o zřízení 
komisí pro FO bez bodu 3, §4 a vzhledem k tomu, že by nebylo možné dále postoupit v řešení 
FO, výbor znovu projednal znění tohoto předpisu a souhlasil se zněním bez bodu 3, §4. 
 
MUDr. Škoda informoval, že cerebrovaskulární sekce připravuje podmínky FO. 
 
Doc. Ehler informoval o počtu přihlášených na kurzy FO EMG (8 přihlášených na podzim 
2014).  
Všichni zájemci musí absolvovat zkoušku. EMG komise pro FO uznává všechny kurzy, které 
proběhly ve FTN, v Brně a v Motole. 
 
MUDr. Pretl požádal za společnost soukromých neurologů, aby se zkoušce k získání FO 
nemusel podrobovat lékař s praxí 25 let a více. 

6.  Časopis  
Žádné nové zprávy 

7.  Mezinárodní vztahy 

 UEMS 
Na sjezdu v Istanbulu se bude konat European Board of Neurology. Prof. Brázdil požádal o 
účast prof. Růžičku. 
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 EFNS -ENS (Ehler, Růžička) 
Budou volby do Evropské neurologické akademie (EAN).  
Výbor ČNS se shodl na podpoře kandidátů následovně:  
President – G. Deuschl 
Vice President – F. Fazekas 
Secretary General – Z. Argov  
Treasurer – L. Kappos 
Scientific Committee – M. Brainin 
Chair Liaison Committee – H. Reichmann 
Member at Large – M. Dieterich  

8.  Ekonomika 
Prof. Herzig informoval o stavu financí ČNS ČLS JEP. 
 
U každé akce, kterou spolupořádá společnost, respektive její sekce, je nutno do 6 
měsíců od data konání předložit vyúčtování akce a odvézt 30% zisku na účet ČNS.  
 
V případě „ 9. olomouckého neuroimunologického sympozia s mezinárodní účastí“ konaného 
12. - 13. 9. 2013 dosud Sekce pro neuroimunologii a likvorologii ČNS ČLS JEP vyúčtování 
nepředložila. Sekce požádána o doplnění v součinnosti se spolupořadatelem (UP v Olomouci). 
 
Pokladník připraví kontrolu vyúčtování všech akcí, (spolu)pořádaných sekcemi ČNS v roce 
2013.  

9.  Rok mozku 
11. 4. 2014 tisková zpráva v celostátním denním tisku, life style časopisech, TV 

26. 5. 2014 tisková konference ve Faustově domě (Šonka, Neumann, Havrdová) 
28. 5. 2014 tisková konference (Havrdová, Šonka, Neumann) 

 
Prim. Neumann bude o událostech průběžně informovat.  

10.  Žádosti o členství + členská základna 

 Nově přijatí členové 

 

titul jméno příjmení pracoviště 

MUDr. Mária Kopřivňanská  
Kroměřížská 
nemocnice, a.s. 

Bc. Jan Škabrada 

Pardubická krajská 

nemocnice 

MUDr. Pavel Řehulka I. NK FNuSA Brno 

MUDr. Magdalena Fialová Neurologie VFN 

MUDr., PhD Kateřina Menšíková FN Olomouc 

MUDr. Yulyia Rizova Erebakan Poliklinika Vršovice 

MUDr. Hana Rosenbergová 

Neurologická 

ambulance, 
NEUROS, s. r. o. 

 

 Žádosti o snížení členských příspěvků: 
Výbor ČNS rozhodl, že členové České neurologické společnosti a Neurochirurgické společnosti 
mají automaticky snížen členský poplatek o hodnotu 1 předplatného časopisu Česká a 
slovenská neurologie a neurochirurgie. Předplatné časopisu tedy členové obou společností 
budou hradit a získávat pouze jednou. 
 

 Medaile a čestná členství 
Předání medailí a čestných členství bude probíhat v rámci ČSNS 2014 v Ostravě. Předběžný 
termín předání bude 20. 11. 2014 před úvodním plenárním sympoziem v 10:00. Ocenění budou 
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přesně informováni organizátorem sjezdu.    
 
Schválené návrhy (zajistí Mgr. Růžičková) 
Medaile ČNS: Dr. Káš, Dr. Országh 
Čestná členství ČNS: MUDr. Jan Hromada, prof. MUDr. Nevšímalová Soňa DrSc., prof. MUDr. 
Kalvach Pavel CSc. 

11.  Soutěž o nejlepší publikace roku 2013 
Výsledky 
1. kategorie za vynikající originální práci 

Serranová T., Sieger T., Dušek P., Růžička F.,  Urgošík D., Růžička E., Valls-Solé J., Jech 
R. Sex, Food and Threat: Startling Changes After Subthalamic Stimulation in Parkinson´s 
Disease. Brain Stimulation, 2013; 6(5): 740-745. 

2. kategorie za vynikající krátké sdělení či kazuistiku 
Jech R., Mueller K., Schroeter ML., Růžička E. Levodopa increases functional connectivity 
in the cerebellum and brainstem in Parkinson’s disease. Brain, 2013; 136: 1-2.  

3. kategorie za nejlepší monografii či učební text 
Havrdová E., a kol. Roztroušená skleróza. Praha: Mladá Fronta 2013. 

4. kategorie Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35let za vynikající originální práci roku 
Doležalová I., Brázdil M., Hermanová M., Horáková I., Rektor I., Kuba R. Intracranial EEG 
seizure onset patterns in unilateral temporal lobe epilepsy and their relationship to other 
variables. Clinical Neurophysiology, 2013; 124: 1079-1088.  

 
Výbor se rozhodl udělit Mimořádnou cenu ČNS: 

Nevsimalova S., Pisko J., Buskova J., Kemlink D., Prihodova I., Sonka K., Skibova J. 
Narcolepsy: clinical differences and association with other sleep disorders in different age 
groups. J Neurol., 2013; 260(3): 767-775.  

  
Na Cenu předsednictva ČLS JEP byla nominována: 

Havrdová E., a kol. Roztroušená skleróza. Praha: Mladá Fronta 2013. 
 
Výše uvedené výsledky byly odsouhlaseny výborem. Vítězové budou kontaktování 
pořadatelem ČSNS 2014 v Ostravě, v rámci kterého budou vítězové oficiálně představeni a 
někteří požádáni o krátký souhrn své publikace formou přednášky. 
 
Výbor rozhodl, že v soutěži bude pokračovat i nadále za stejných podmínek a vyhlašuje soutěž 
o nejlepší publikace za rok 2014.  

12.  Web/kontakt se členskou základnou (Bednařík) 
 Zřídit přílohy formou hyperlinků.  
Zjistit počty návštěv www stránek. (Hejduková) 

13.  Varia 
Doc. Marusič informoval předběžně o návrhu vytvoření registru pacientů s pozitivitou protilátek 
proti membránovým antigenům exprimovaným v CNS, pacientů s NMDAR encefalitidou a 
pacientů s limbickou encefalitidou pod hlavičkou ČNS. Detailní návrh bude zaslán členům 
výboru v elektronické podobě ke schválení.  
 
Prof. Havrdová informovala o nefunkčnosti ambulantního sektoru v neurologii – ambulantní 
sektor nedostatečně zajišťuje péči o akutní nemocné a ambulance nemocnic nahrazují z části 
péči, která spadá do kompetence ambulantních specialistů. MUDr. Pretl požádán o předání 
této informace soukromým neurologům pro rozvinutí další diskuze na toto téma na příští schůzi 
výboru. 

14. Newsletter 
Nové číslo newsletteru ČNS v přípravě. 

15. Informace o ČNS, o. s. 
Informování o financích ČNS, o. s. 
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16. Příští schůze výboru: 
5. 9. 2014 v 10-15hod Velká zasedací místnost děkanátu1. LF UK  
                                        (Na Bojišti 3, Praha 2) 
19. 11. 2014 ve 12-16hod v rámci ČSNS 2014 v Ostravě 

 
Zapsala sl. Hejduková, kontrola prof. Šonka 
 


