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Zápis jednání 

 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

23.11. 2016, 10:00 – 13.30, Hotel Clarion, salonek Stella, Freyova, Praha 9 
 

 
Omluveni: 
MUDr. Jiří Neumann 
 

č. Úkol 

1.  Zápis z výborové schůze ze dne 9.9. 2016 
Zápis byl schválen elektronicky. 

2.  Sekce 
 
Extrapyramidová sekce (Prof. MUDr.Martin Bareš, Ph.D.) 
-na jaře budou volby do výboru sekce.  
 
Sekce kognitivní neurologie ( Prof. MUDr. Jakub Hort, PhD.) 

- -sekce žádnou samostatnou akci neplánuje.  
 
Neurointenzivistická sekce (Prim. MUDr. Petr Hon) 
- neplánuje v příštím roce žádnou samostatnou akci 
 
Neuromuskulární sekce (MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.) 
pravidelné zasedání kurátorů jednotlivých NM  registrů a výboru - termín zatím nestanoven. 
-V roce 2017 budou volby do výboru NM sekce 

 

3.  Sjezdy a jiné odborné akce 
 

 2016 ČSNS Praha (Marusič) 
Finální informace, aktuální počty účastníků, sponzoring 

- 914 účastníků ke dni 22. 11., převaha z ČR, cca 240 účastníků ze Slovenska 
- na kurzy nahlášeno 257 osob 
- celkem přijato 158 originálních sdělení, z toho 80 posterů, poděkování sekcím za 

posouzení příspěvků. 
- proběhne vyhodnocení nejlepších posterů, celkem budou oceněny 3 postery, vybraný 

poster bude hned označen (nejlepší poster), vítězové obdrží poukázku na knihu 
 
Společné aktivity členů výboru v rámci sjezdu: 

- Výbor společnosti 23.11. od 10:00 
- Slavnostní zahájení sjezdu 23. 11. od 18:30, včetně předání cen za publikace ČNS i 

SNS. 
- Zahajovací plenární symposium 24.11. od 10:00 – 12:00, účast a přednáška prof. 

Deutschla, předsedy Evropské neurologické akademie, předání čestných členství ČNS. 
- Setkání se sponzory 24.11. 15:00, Clarion Hotel 
- Plenární schůze 24.11. 18:15 – 18:45, program:  

 Zahájení a schválení programu  

 Informace k volbám 

 Zpráva o činnosti za uplynulé volební období, informace o sjezdech (Šonka) 

 Zpráva o hospodaření (Herzig) 

 Zpráva Revizní komise  

 Diskuze 

- Společná večeře výborů ČNS a SNS 24.11. 19:30 Café Vítkov 



 2 

- Galavečeře v pátek 25.11. 19:00 Veletržní palác  
 

 2017 ČSNS Brno (Brázdil) - Informace o přípravách:  
- Termín 22. - 25. 11. 2017 - Pavilon E na Výstavišti BVV 
- Epileptologický sjezd se připojí 22. - 23. 11. 2017 – vzájemně odsouhlaseno oběma 

výbory, připravena grafika a logo akce, připraveno moto sjezdu, domluvena instalace 
vitrín pro expozici k historii neurologie v ČR a na Slovensku 

- Prostory pro společenské akce jsou ještě v řešení 
- Registrace na obě akce bude přes jednotný formulář 
- Návrh na dělbu zisku dle počtu přihlášených účastníků na obě akce či počtu členů, kde 

poměr vychází 1:4 (Liga proti epilepsii/ČNS), Brázdil připraví návrh k projednání pro 
oba výbory, nutno uzavřít během prvních měsíců 2017. 

 

 Budoucí akce sekcí pro rok 2017  
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie (Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD) 
-18. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny, Kaiserštejnský palác, Praha, 26. - 27. 
5. 2016, Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie. Pořadatel Nadační fond IMPULS ve 
spolupráci se SKNIL. 
 
Neuromuskulární sekce (MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.) 
-V roce 2017 se podílí na pořádání Neuromuskulárního kongresu v Bratislavě (27. -28.4.2017, 
Hotel Holiday Inn, Bratislava) 
- Dále plánují pravidelné zasedání kurátorů jednotlivých NM  registrů a výboru - termín zatím 
nestanoven. 
-V roce 2017 budou volby do výboru NM sekce 
 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy (MUDr. David Doležil PhD.): 
-The Czech Headache Society bude spolupořádat  pravidelný kongres  SYMPOZIUM O 
LÉČBĚ BOLESTI ve dnech 21.– 22. dubna 2017, v hotelu Voroněž, Brno, spolu se Společností 
pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP 
 
Sekce průmyslové neurologie (Doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.) 
-středa 18.10.17 v Lékařském domě v Praze – Den průmyslové neurologie 
 
Cerebrovaskulární sekce (MUDr. A. Tomek, Ph.D. FESO) 
- samostatně XIII. Cerebrovaskulární seminář, 14.-16.9.2017, místo bude upřesněno 
- spolu se slovenskou CV sekcí 45. Slovenský a český cerebrovaskulárny zjazd v Košicích 4.-6. 
10. 2017, součástí bude ESO-EAST a Angels meeting 3.10.2017 
- dále se podílí jako celý výbor i na 3. kongresu European Stroke Organisation, Praha 16.-18.5. 
2017 – bude zveřejněno v příštím newsletteru 
 
Neurofarmakologická sekce (MUDr. Jiří Polívka, CSc.) 
- pořádá 49. Neurofarmakologické sympozium ve Skalském Dvoře v Lísku u Bystřice nad 
Pernštejnem ve dnech 12.-14.10.2017. Hlavní téma: Onemocnění míchy a páteře. 
 
ČNA 2018  

Prostory: v Praze na výběr KCC, Národní dům na Vinohradech, Emauzy. Zvážit umístění této 
akce mimo Prahu. Případně také zvážit maximální kapacity s ohledem na vysoký zájem o 
předchozí ročník. Rozhodnutí pro nový výbor. 

 

4.    Ekonomika 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig) 
 
Hospodaření ČNS ČLS JEP za 1.-3.kvartál 

- Rozpočet společnosti je po třetím kvartálu 2016 v zisku. 
- Příjmy z členských příspěvků započteny 
- Příjmy z kongresů pod záštitou ČNS - urgence ČLS JEP k vystavení faktur 
- Zatím nebyl zohledněn odpočet pro časopis (velmi významná položka) 
- Očekává se malý příjem z časopisu 
- Plánovaná další podpora mladých lékařů na EAN 2017:  

podmínky: registrace na kongres, zaslání a přijetí příspěvku, podání formálně správné 
žádosti o grant na EAN a následné nepřiznání grantu ze strany EAN. Poté je možno 
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žádat o podporu ČNS. Výše podpory až do výše 20.000 Kč na osobu. Bude připraven 
speciální elektronický email na všechny členy nejpozději začátkem roku (Kamarádová). 
 
Návrh rozpočtu na rok 2017: 
Výdaje a příjmy celkem 620.000 Kč/ 620.000 Kč, plán rozpočtu je vyrovnaný. 
Výše členských poplatků zůstává stejná jako v roce 2016. 
 

 Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2016  
- Všech 15 uchazečů splnilo podmínky (členové, úhrada poplatku a abstrakt) 
- Bednařík doporučuje v budoucnu více propagovat možnosti cestovních grantů pro 

kongresy ČNS 
 

5.  Zdravotnictví  
 Seminář Úhradové mechanismy 2017 – termín 29.11. 2016, výbor byl informován 

 Návrh vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
226/2008 Sb., o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení  
humánních léčivých přípravků – bez připomínek výboru 

 Vyšetření mozkomíšního moku, email od prof. Racka, požádal výbor ČNS o 
definitivní schválení společného doporučení pro vyšetření mozkomíšního moku 
(Šonka) – informovat o připomínkách výboru, prof. Šonka je předal na prof. Racka. 
 

 žádost Spol. UMMK - prosba o spolupráci při tvorbě odborného doporučení 
"Poskytování telefonických informací o obvyklém postupu v případě 
nezávažných zdravotních potíží  

- výbor byl seznámen s předběžnou verzí doporučeného postupu, jak poskytovat 
telefonickou pomoc v neakutních případech (nejedná se o léčbu po telefonu), ČNS se 
týká bolest hlavy. Sekce bolesti hlavy bude požádána o vyjádření k tomuto doporučení 
(předání žádosti sekretariátem jménem předsedy). 

 připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 134/1998Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami – vyřízeno, výbor byl informován 
průběžně Emailem.  

 Žádost MZČR o připomínky k návrhu novely vyhlášky o činnostech zdrav. 
pracovníků, termín do 21.10., výbor ČNS se nevyjadřoval, neboť se ČNS netýká 

- MZČR – nová verze databáze seznamu zdravotních výkonů – zástupcem ČNS 
oprávněným k editaci stávajících výkonů bude MUDr. Martin Pretl,CSc a prim Mudr. 
Ondřej Škoda, PhD., výbor návrh jednomyslně schválil. (Kamarádová - poslat informaci 
jménem předsedy) 

 Česká vakcinologická společnost, prof.Prymula – žádost o podporu hlavního cíle 
ČVS očkování proti chřipce. Výbor se nevyjadřuje. 

 Proběhla tisková konference ČLS JEP o Borelioze (za ČNS se účastnili Drs 
Meluzínová a Šonka) 

 Návrh novely Zákona o znalcích – nejsou nové informace 

 Žádost OZP - spolupráce na regionální úrovni.  
- požadavek na zaslání zástupců regionu, výbor ČNS zašle odpověď s žádostí 

kontaktovat příští výbor ČNS (odeslat dopis - Šonka, Kamarádová) 
- Seznam nemocnic, které zajišťují akutní péči o CMP v ČR pro účely EAN (odloženo 

z minulé výborové schůze) - síť komplexních cerebrovaskulárních center a iktových 
center byla zřízena na základě příslušných věstníků MZ ČR a výbor odsouhlasil 
poskytnutí seznamu EAN (vyhledat původní požadavek a odpovědět - Šonka, 
Kamarádová) 

 Konference Zdravotnictví 2017, 1. - 2. 11. 2016 (Šonka) – výbor byl informován o 
zaslání dopisu EK AIFP s poukázáním na několik faktů (a/ neznámý program 
s výjimkou reklamních přednášek, b/ pozvání předsedů odborných společností několik 
dní před zahájením, c/ účast a vystoupení politiků, ředitelů zdravotnických zařízení, 
zdravotních pojišťoven, zástupce zaměstnavatelů a zástupců firem působících ve 
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zdravotnictví, d/sponzoring, e/ sponzoring firmami z AIFP, f/ sponzoring zdravotními 
pojišťovnami), které naznačují, že se jedná o komerční projekt organizátora s cílem 
zajistit setkání lobistů s významnými osobnostmi ovlivňujícími chod zdravotnictví. Kopie 
poslaná předsedovi ČLS JEP. 

6.  Vzdělání 
 SOR (Polívka) 

- Specializační vzdělávání pro rok 2017 – předběžná informace pro zájemce 
(zveřejněno na webu a v newsletteru) 
 
2. LF UK v Praze  
Specializační kurz před atestací      13.3. - 7.4. 2017 
Atestace                                           22.5. - 26.5. 2017 
  
3. LF UK v Praze 
Specializační kurz před atestací      2.10. -27.10. 2017 
Atestace                                           4.12. - 8.12. 2017 
  
LF UK v Plzni  
Atestace                                           25.9. -27.9. 2017  

 
- Oficiálně budou termíny atestací oznámeny koncem ledna 2017. 
- Budou doplněny termíny atestací bez kurzu v prosinci 2016. 
- Schůze SOR proběhne 24.11. od 8:00 v Clarionu, salonek Stella. 
- Příprava shrnutí informací o vzdělávání do časopisu (Polívka)  
- zástupci ČNS v SOR budou prosazovat možnost, aby neurochirurgie mohla být započtena 

do stáže na chirurgie v rámci kmene. 
 

7.  Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (Bednařík, Herzig, 

Ehler)  
- Od prosince nová emailová adresa, nový redakční systém a recenzní řízení 

formou on-line formulářů, setkání nové redakční rady proběhne 25.11. v rámci 
sjezdu, podání informace o seznamu členů nové redakční rady 

- Příprava poděkování odstoupivším členům redakční rady 
 

Vyúčtování časopisu: 
- Finální přebytek za rok 2016 je 63.800 Kč, který se bude dělit mezi ČNS a 

Neurochirurgickou společnost dle počtu předplatitelů za obě společnosti.  
 

8.  Mezinárodní vztahy 
 WFN (Bednařík) 
- Proběhlo zasedání v Praze, účast doc. Bar. Účast 20 delegátů z různých států, hlavním 

tématem sjezd v Chile, kde bylo 3900 účastníků, ČR v počtu účasti na 7. místě, zisk 
z tohoto sjezdu 520.000 USD, z toho 40% dostává národní společnost. 

- Další kongres Kyoto 2017, 2019 Dubaj 
- V rámci WHO byla zřízena komise pro virózu zika. 

 

 EAN (Ehler)  
- procedura EAN na výběr místa konání kongresu na roky 2019 a 2020, bez námitek 

členů výboru 
- žádost o zástupce ČNS pro sekci EAN Resident and Research Fellow Section: 

Byl vybrán MUDr. Adam Kalina (Šonka napíše dopis a informace bude zaslána na 
EAN) Kamarádová odpoví a poděkuje MUDr. Kalinovi a MUDr. Horákovi, Šonka 
odpoví MUDr. Tesařovi) 

 

 UEMS = European Union of Medical Specialists (Brázdil) 
- Požadavek UEMS, aby ČNS lépe propagovala vzdělávací evropské atestace, 

které proběhnou 23.6. v Amsterdamu. Do příštího newsletteru připravit informaci o 
těchto atestacích, doplnit o kontakty a termíny. 

- Brázdil se u UEMS pokusí zjistit, kdo z ČR v minulosti získal tuto atestaci. 
 

 SEN (Sleep Education in Neurology), požadavek rozeslat dotazník na členy, vytvořen 
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odkaz pro ČR https://www.1ka.si/a/105529, vloženo do newsletteru. 

9.   Žádosti o členství, členská základna, čestné členství 
Nové žádosti – viz tabulka, všichni přijati kromě: 
 
MUDr. Ladislav Pazdera; Centrum neurologické péče s.r.o., Rychnov nad Kněžnou 
MUDr. Martin Jan Stránský; Poliklinika Na Národní 
Ing. Miroslav Ošanec, Laufen 
Tito tři uchazeči o členství budou vyzváni k zaslání motivačního dopisu, za jakým účelem 
vstupují do ČNS (Kamarádová jménem předsedy). 
 
Žádostem o snížení poplatku z důvodu mateřské dovolené nebylo vyhověno. 

10.  Cena ČNS pro nejlepší publikace (Šonka)  
Vyhlásit ročník 2016 na ČSNS 2016 – odsouhlaseno – zveřejnit na webu. 

Ocenění předsednictva ČLS JEP – práce uveřejněná ve vědeckých časopisech – uspěla práce 
MUDr. Školoudíka a kolektiv, cena předána v Senátu 11.10., fotografie na webu ČLS JEP 

11.  Webové stránky  
Aktualizace informací - odborné weby 

- Bude odstraněno z webu, aktualizace informací ke specializaci sekcí na jejich 
stránkách 

12.  Volby do výboru a revizní komise ČNS (zprostředkovaná informace od volební komise) 
- S ohledem na pozdní rozeslání volebních lístků výbor společnosti 

doporučuje volební komisi posunout příjem hlasovacích lístků 
s termínem doručení do 14.12. 2016 

- Sčítání hlasů proběhne dne 15.12. (čtvrtek) od 11:00 v Guarantu. Místnost a 
personální výpomoc z Garantu zajištěna. 

13.  Ostatní 
 Podpora návrhu prof. Zvěřiny na cenu J. E. Purkyně od neurochirurgické společnosti. 

Výbor se rozhodl za ČNS navrhnout na tuto cenu prof. MUDr. Karla Urbánka, CSc. 
Šonka odpoví prof. Zvěřinovi na žádost o podporu jeho kandidatury. 

 Předběžný návrh na založení Paliativní sekce ČNS (Dr Ridzoň, informuje Šonka). 
Nutné návrh podpořit skupinou členů ČNS. 

 Nabídka elektronických voleb prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP, výbor byl 
informován, možno využít i pro volby do sekcí 

13. Informace o ČNS, z. s. 
 Sponzoring  

Navrhovaný harmonogram 

1. vydání únor – HOTOVO 

2. vydání červenec – HOTOVO 

3. vydání září - HOTOVO  

4. vydání listopad – HOTOVO – distribuce na ČSNS 
 

14. Příští schůze:  
pátek 13.1. 2017 od 10:00 – 12:00 v zasedací místnosti v GUARANTU 

15. Předseda podekoval všem členům výboru a RK za spolupráci, poděkoval pracovníkům 
Guarantu za administrativní a ekonomickou podporu a vyjádřil za výbor přání, aby v příštích 
obdobích se společnosti dařilo uskutečňovat plány, rozvíjet neurologii v ČR a upevňovat její 
postavení na mezinárodním poli. 

 

https://www.1ka.si/a/105529

