
 

 

 
       Zápis jednání  

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
8.6 2018, 10:30, Praha  

 
Omluveni: Bar, Brázdil 

 Úvodem   

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 6.4.2018  
 

✓ Cestovní granty ČNS na EAN  2018 - Hromadný mailing na členy - hotovo 

✓ Urgence EAN kvůli faktuře členského poplatku za ČNS - hotovo 

✓ Žádost České hematologické společnosti ČLS JEP o schválení sdílení výkonu - zaslání          
             oficiální odpovědi -  hotovo. 

✓ Seznam nedoplatků členských příspěvků - Prověřit, zda ČLS JEP urgovala nedoplatky vyšší  
             než 700,- Kč a starší než 12 měsíců – hotovo  

✓ Urgence nedoplatků člen. příspěvků - posláno na ČLS JEP k urgenci 
✓ Newsletter 2/2018 -  vydání červen - výzva k zaslání podkladů - hotovo 

✓ ČNA 2018 - Program zveřejnit v newsletteru ČNS – hotovo 

✓ Časopis ČSNN  - studie věku členů ČNS ČLS JEP ve věku do 30 let / nad 70 let - hotovo 

✓ Žádosti o snížení členského poplatku - odpověď pro zamítnutí snížení člen. příspěvku - hotovo 

✓ Návrhy nového loga společnosti ČNS - logo manuál, grafické podklady - hotovo 

✓ Reklamní předměty - návrh hotov 

✓ GDPR - manuál pro nakládání s osobními daty - ČLS JEP zaslalo  
✓ ČSNS 2019 - rezervaci místa konání - hotovo 

✓ Spojení webových stránek sekcí ČNS - grafické odlišení sekcí - hotovo   
✓ Definice a náklady DRG bází a skupin pro neurologii - hotovo 

✓  Dotazník pro členy ČNS - další propagace - hotovo  
✓ Soutěž o ceny ČNS 2017 - 1. a 2. kolo hlasování - hotovo  
✓ Soutěž o cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2017 byla nominována práce prof. Brázdila v  

             Annals of Neurology- formulář odeslán 
 

1. Sekce – Brázdil 
 
Sekce kognitivní neurologie 
Volby výboru sekce proběhly 18.4. - 2.5. 2018. Cena 7500,- Kč pro společnost Guarant.  
Výsledky dodá doc. Rusina po jednání výboru sekce, který bude zasedat v červnu 2018. Následně bude 
informovat výbor ČNS o výsledku voleb. 

 
Sekce cerebrovaskulární 

Funkční kurz - v současné době v připomínkovém řízení akreditační komise MZ ČR. 

Připomínky -  Příloha č. 13 

Požádat doc. Bára o poskytnutí dokumentu k archivaci.  

Výbor ČNS s takto navrženým konceptem funkčního kursu souhlasí. Implementace požadavku na 

absolvování kursu do klinické praxe může nastat až na základě nového Věstníku o cerebrovaskulární 

péči, který připravuje MZ ČR na rok 2020 a na jeho přípravě se bude podílet komise, kde výbor ČNS 

zastupují Tomek a Škoda 

 

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Doležil) 
Dodány informace o činnosti sekce:  
Pracuje se na překladu nové klasifikace bolestí hlavy ICHD 3 a čekáme na povolení k publikaci od IHS.  
 
Ohledně  doporučených postupů pro bolesti hlavy na stránkách, které byly zastaralé, nabídnuta možnost 
vytvoření linku s přesměrováním na stránky sekce, kde jsou doporučení aktualizovaná. Výbor ČNS 
s návrhem souhlasí.  
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Cerebrovaskulární sekce  
Na podzim 2018 se plánují volby do výboru. Výbor sekce má zájem o provedení elektronických voleb 
prostřednictvím elektronického volebního systému společnosti Guarant. Výbor s provedením 
elektronických voleb přes společnost Guarant souhlasí. 

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 

Návrh vyhlášky o náležitostech a vzoru certifikátu o absolvování základního kmene - Příloha č.1   

Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce 

 
Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu nebo 

bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti -   Příloha č. 2  

Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce 

Návrh zkušebních otázek pro ústní část aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta - 

Dětský lékař - Příloha č.3a,  Zubní lékař - Příloha č. 3b, Farmaceut - Příloha č.3c  

Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb.,  9/2013 Sb. a 32/2016 

Sb.“ Důvodová zpráva - Příloha č.4a, Návrh rozhodnutí ministra - Příloha č. 4b, Věcný záměr-  Příloha 

č. 4c,  Směrnice - Příloha č. 4d 

Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce 

Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami - Příloha č. 5 

Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce 

Připomínkové řízení návrhu vyhlášky o zkušebním řádu zkoušky po ukončení vzdělávání v 
základním kmeni, atestační zkoušky, závěrečné zkoušky po nástavbovém oboru a závěrečné 
zkoušky funkčního kurzu - Příloha č. 14 
Stanovisko ČNS odesláno 22.5.2018 - Příloha č. 14a + Příloha č.14b   

 3. 
Zdravotnictví 
 

Zástupci ČSN ČLS JEP v komisi pro lékovou politiku a kategorizaci 
prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. a prim. MUDr. Jolana Marková - odesláno na ČLS JEP ne 22.5.2018 

 
Výběrové řízení na pozici přednosty/přednostky Neurologické kliniky FN Hradec Králové 

-  5.6.2018 od 13:00 - FN Hradec Králové -  za výbor se zúčatnil jednání výběrové komise doc. E. 
Ehler 

 

Pozvání ministra zdravotnictví - Seminář Konopí pro léčebné účely - Příloha č. 6 - nominována 
prim. Vachová 
Za ČNS se semináře zúčastnila prim. Vachová (Neurologická klinika Teplice). Poskytla zprávu z jednání 
zde 
 
Definice a náklady DRG bází a skupin pro neurologii (Bednařík)  
Připomínky - Příloha. č 7a, Návrh - Příloha č.7b  
Pozvání na jednání výboru ČNS přijal RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. - 11:30 hod.  
Prezentace zde 
Připomínky - vypořádání zde. Řešení připomínek bude dále s tvůrci DRG Restart diskutováno. 
 
Žádost MZ ČR o posouzení - metoda (EuroHyp-1) (Bednařík) - Příloha č. 8  
 
Jednání pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů - 31.5. 2018  
Pozvánka na jednání - Příloha č.9a, Připomínky SZP - Příloha č.9b, Připomínky VZP - Příloha č.9c 
Referoval prim Ostrý a prof. Marusič. Do září 2018 by se mělo jednání ukončit, je reálná šance, že 
výkony by mohly být přijaty. 
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Změna stanov komisí pro FO  
Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii - Příloha č. 15a 
Výbor ČNS se změnou stanov souhlasí.  
 
Návrh nového výkonu do seznamu zdravotních výkonů  

Cílené neuropsychiatrické vyšetření - Příloha č. 16 

Požádat prof. Jecha o zprávu o stavu přípravy společného kódu  - Janůrková 

Klinický doporučený postup u lehkého mozkového poranění - Příloha č. 26 
Konečná edice doporučení, které bude před zveřejněním předloženo výboru ke schválení.   
Členové výboru mohou navržený materiál do 15.6. 2018 připomínkovat. Poté bude doporučený postup 
dokončen a nabídnut k publikaci v ČSNN. 
Informace o novém projektu MZ ČR pod záštitou AZV a financovaném EU tvorby sady Klinických 
doporučených postupů (KDP): jde o 5letý projekt během kterého bude vytvořeno cca 40 KDP. 
Metodickou podporu poskytne ÚZIS. V první fázi vybráno 6, mezi nimi Cévní mozková příhoda. 
Garantem určen předseda společnosti Bednařík, 25.6. proběhlo první školení v ÚVN, kterého se 
zúčastnil i dr.Tomek jako předseda CVS a další člen řešitelského týmu. jako další členové řešitelského 
týmu byli vybráni doc. Bar a doc. Šaňák, metodikem za ÚZIS je dr.Ličeník. 
Bednařík informoval, že v další fázi budou nabízeny a schvalovány další DKP. 
Prof. Marusič nabídl KDP s epileptologickou tématikou - Léčba status epilepticus. 
Případní další zájemci z řad členů výboru zašlou návrhy témat a garantů na sekretariát. 
 
Žádost o stanovisko k výsledku výzkumu PRENS - perkutánní rezonanční elektromagnetická 
neurostimulace k léčbě močové a fekální inkontinence (Marusič) - Příloha č. 24 
Od MZČR vyžádány posudky, na základně kterých AZV zaujalo negativní stanovisko - Příloha č. 24a 
Navržený text stanoviska prof. Marusiče: Výsledky výzkumu PRENS - perkutánní rezonanční 
elektromagnetická neurostimulace naznačují, že jde o potenciálně přínosnou metodu v léčbě močové a 
fekální inkontinence. Před doporučením k využití v klinické praxi je ale nutné ověřit účinnost a 
bezpečnost metody standardní zaslepenou randomizovanou klinickou studií. Zatím tedy nelze metodu 
doporučit k využití v klinické praxi. – s formulací prof. Marusiče výbor ČNS souhlasí. 

Provádění výkonů myoskeletální medicíny (Pretl) 

V únoru 2018 pojišťovna 211 oddálila nutnost absolvovat kurzy do konce tohoto roku. 24.4. proběhlo další  

jednání mezi ředitelkou zdravotnického oboru ZPMV dr. Címalovou a dr. Jojkem  (Sdružení ambulantních 

specialistů), na kterém dr. Címalová slíbila nadále na refresh kurzech netrvat. 

Výbor ČNS zval na vědomí. 

 

4. 
 

Webové stránky 
 
Doporučené postupy ČNS   
Všichni autoři byli vyzvání k revizi zveřejněných doporučených postupů. 
Revize doporučených postupů - Příloha č. 22   

Návrh nového doporučeného postupu - Mudr. Piťha -Stanovisko výboru České neurologické společnosti 

ČLS JEP k léčbě imunoadsorpcí 
Doporučené postupy, které nejsou aktuální vymazat z webových stránek. Ponechat ale ty, které nejsou 
doplněny o aktuality, ale nejsou zastaralé.  S návrhem dr. Piťhy výbor ČNS souhlasí..  
 
Webové stránky sekcí ČNS (Janůrková) 
Barevné rozlišení sekcí zveřejněno, cena za grafické provedení a úpravy 2.850,-Kč. http://www.czech-
neuro.cz/sekce/sekce-extrapyramidovych-onemocneni/  
S grafickým odlišením sekcí výbor ČNS souhlasí. Oznámit změnu barevného odlišení předsedům sekce 
- Janůrková 
 
Diskusní forum pro členy výboru - výzva k diskuzi během července 2018  
Výbor ČNS s návrhem souhlasí. 

5. Sjezdy a jiné odborné akce 
 
ČNA 2018 (Ehler, Rajtorová)  
Termín konání:  20. - 21. 9. 2018 
Místo konání: Atrium palác Pardubice 
Mailing na účastníky v červnu a září 2018. Nutná součinnost výboru s akvizicí a propagací akce. 

https://drive.google.com/open?id=1VygRx8QU4A9myZ-DnzP_jKltJ_Q8jaR5
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SČNS 2018 

Termín konání: 28.11. - 1.12.2018 

Místo konání: Martin  

Pozvánku na akci zveřejnit v newsletteru – úvodní slovo.   

Časový plán programu zatím není kompletní. 

Vzdělávací workshopy jsou plánovány na sobotu. 

 
ČSNS 2019  (Rajtorová - Guarant) 

Termín konání 27.11. - 30. 11. 2019 

Místo konání: Praha - KCP/ Clarion - rezervace provedena 

Kalkulace nákladů a porovnání nákladů v obou navržených místech - Příloha č. - 28  
Součástí ČSNS 2019 nebude žádný jiný sjezd. Výbor ČNS odsouhlasil místo konání Praha – KCP 
 

 6.  Vzdělávání 
  
SOR  
 
Wikipedia - monitorování a úprava informací u neurologických onemocnění (Marusič) 
Podnět bude detailněji probrán na příštím jednání výboru. Návrh připraví Marusič, sepíše základní 
pravidla (spolupráce Tomek, Ridzoň, Brázdil).Členové výboru mají navrhnout zástupce, kteří by se 
tomuto tématu věnovali. Financováno bude případně ze zdrojů ČNS, z.s. 
 
Oslovení a zapojení jednotlivých sekcí, které by měly pověřit touto aktivitou mladší kolegy. MUDr. 
Ridzoň bude koordinátorem za ČNS – rozpracuje další postup.  
 

7. Ekonomika 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)   

Hospodaření je vyrovnané.  
 
Seznam nedoplatků členských příspěvků - Příloha č. 20  - stav k 19.4.2018 
ČLS JEP byla požádána o urgenci nedoplatků vyšších než 700,- Kč a starší než 12 měsíců. 
Odložit na další jednání výboru, až bude provedena urgence plateb ČLS JEP. Poté se bude rozhodovat 
o dalším postupu.  
 
Sponzoring (Guarant)  
Aktuální stav sponzoringu ČNA 2018 k 30.5.2018  - Příloha č.19  
Report sponzoringu - Příloha č. 19a   
 
Vyúčtování asociačního managementu  1- 3/2018  
Vyúčtování - Příloha č.17 
Očekávané příjmy - Příloha č. 17a 
Faktura  - Příloha č.17b  
Zápočet - Příloha č. 17c -  částka ve výši 76.871,47Kč  byla uhrazena na účet Guarantu  
 

8. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
 
Studie členské základy ČNS ČLS JEP  
Počet členů ve věku mladší 30 let  - 62 
Počet členů v důchodové věku nad 70 let  - 85 
Statistika k 17.5.2018 - Příloha č. 18  
Statistiku případně provést opakovaně – sledování vývoje a ve větším detailu - věk/pohlaví/délka 
členství, atd. 
Navrhnout nové benefity pro získání nových členů - Janůrková  

 

9. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík  
World Brain Day 22.7.2018: https://mailchi.mp/40634940dd79/world-brain-day-2018?e=68f689f304 
Další shromáždění národních delegátů se bude konat na sjezdu ECTRIMS v Berlíně, kterého se 

https://drive.google.com/open?id=1OrAZwN_fmMPD1CN6DSaAuBlgvVdI_Ezk
https://drive.google.com/open?id=1ABLgXpe2Z366tLpq-X-M_mjPqEQwb7QW
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nezúčastní národní delegát Bednařík, zastoupí ho prof. Kubala Havrdová, změna již nahlášena 
(Bednařík) 
 
UEMS  - Marusič 
 
EAN – Ehler  
 
Nominace do EAN  Management group 2018  
V rámci vedení panelů (co-chairs, management group) bylo zvoleno 5 členů ČNS 
doc. Edvard Ehler, MD  - Co-chair panelu  Neurotraumatology 
prof. Jakub Hort, MD, Ph.D. - Co-chair panelu Dementia and cognitive disorders 
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN  -  MDS-ES Co-chair panelu Movement disorders  
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. - MG member panelu Higher cortical functions  

prof. MUDr. Školoudík David, Ph.D. FESO - MG member panelu  Neurosonology 
doc. Ehler s výborem konzultoval volbu jednotlivých nových členů Executive Commitee EAN, která 
proběhne na sjezdu v Lisabonu. 
 
Cestovní granty ČNS pro účast mladých neurologů na Kongresu EAN 
Seznam přihlášených žádostí - Příloha č. 11  
 
Změna podmínek žádostí o cestovní grant na EAN rok 2019  
Podmínkou pro žádost o tento cestovní grant je: 
- Řádné členství v ČNS ČLS JEP minimálně od  1.1.2019 
- Věk do 35 let včetně 

S navrženou změnou podmínek výbor ČNS souhlasí. 
 
EAN 2023 - informace Bednařík 
Korespondence  - Příloha č.12a   
Dopis od prezidenta EAN - Příloha č.12b 
Prof. Bednařík na nadcházejícím sjezdu EAN představí opětovnou kandidaturu Prahy na pořádání 
kongresu EAN v roce 2023. 
 
 

10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
MUDr. Martin Vogner byl schválen členem společnosti per rollam dne 17.5.2018  
 
Nové žádosti: Příloha č. 21 
MUDr. Čarný, MUDr. Medek, MUDr. Hanzlíková, MUDr. Dolečková, MUDr. Koskubová. 
Všichni žadatelé byli schváleni. 
 
Zrušená členství a žádosti o snížení členského poplatku: Příloha č.21a 
Snížení členských příspěvků ČNS nepodporuje. Janůrková odešle odpověď pro zamítnutí snížení 
členského příspěvku.  

11. Informace o ČNS, z. s.  
 
 

12. Newsletter 

Navrhovaný harmonogram 2018 

1. vydání leden –  odesláno  

2. vydání červen  - v přípravě    

3. vydání září  - termín pro zaslání podkladů do 15.8.2018 

4. vydání listopad  

 
Návrh prof. Šonky na zveřejnění odkazu na publikaci prof. Zvěřiny “Neurochirurg” na webu společnosti či 
formou mailingu výbor ČNS nepodpořil.   

 
13. Různé: 

 
Nabídka spolupráce Časopisu lékařů českých - Příloha č. 10 
 

https://drive.google.com/open?id=1Iz6Saz0E69tKgXYX08y-8QdngYWqvhcK
https://drive.google.com/open?id=1n06ex-BChykRZ9f__8sW6Jcq-fj-dZPx
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Pravidla e-mailové komunikace (Marusič)  
Odpovědi zasílané na výzvu sekretariátu ČNS posílat pouze na janurkova@associationhouse.cz,  ne na 
hromadný email vybor@czech-neuro.cz, podpořeno všemi členy výboru. 
 
Soutěž o ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2017  
Seznam přihlášených prací - Příloha č. 43  

Výsledné hodnocení  - Příloha č. 27 
Výbor ČNS s výsledky soutěže souhlasí.  
Mimořádné udělení ceny ČNS byla schválena práce MUDr. Raputové a kol.: Sensory phenotype and risk 
factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study, Pain, 2017,158 (12), 
2340–2353. 

Výše odměny 20.000 Kč ponechána – výbor ČNS souhlasí.  

 
Nové logo společnosti ČNS   
Logo manuál - Příloha č. 25a 
Nabídka reklamní předmětů ČNS - Příloha č. 25 
Janůrková vypracuje nové návrhy na reklamní a propagační předměty s novým logem společnosti: 
např.: tričko, podložka pod myš, odznáček do klopy, krytka na web kameru, neurologické kladívko s 
gravírováním pro členy ČNS (jako další bonus pro členy ČNS - možnost zakoupení s dotací), hadřík na 
brýle. 
O výběru propagačních předmětů se bude hlasovat per rollam.  
 
GDPR 
Směrnici předsednictva ČLS JEP č. 1/2018 včetně jejích 3 příloh týkajících se ochrany a zpracování 
osobních údajů- Příloha č. 23 
 
Příloha č. 1 se týká nečlenů ČLS JEP (tzn. subjektů vně ČLS JEP). Souhlas se zpracováním osobních 
údajů by měl být vyžadován např. při akcích, kde bude nečlen ČLS JEP přednášet a budete chtít jeho 
přednášku/fotografie atd. nahrávat nebo zveřejňovat na webu, v časopise apod.- Příloha č. 23a 
  
Příloha č. 2 se týká partnerů, kteří pro ČLS JEP a její OS smluvně zpracovávají osobní údaje (např. při 
správě webových stránek, distribuci časopisů atd.). V těchto případech je nutné podepsat Smlouvu o 
zpracovávání osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem - Příloha č. 23b 
  
Příloha č. 3 se bude týkat nových zaměstnanců ČLS JEP (např. pracovníci sekretariátů organizačních 
složek; činnosti na DPP a DPČ)- Příloha č.23c 
 
Upravená přihláška řádného člena ČLS JEP - Příloha č.23d 
  
Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Příloha č. 23e 
 
Školení pořádané ČLS JEP se bude účastnit Veronika Janůrková, jako zástupce ČNS. Na dalším 
jednání výboru předá informace.   
 

14. 
 
 
 

Příští schůze:  
 
21.9. – 14:15 - ČNA Pardubice  
28.11. - 1.12. - bude upřesněno - SČNS 2018 v Martině  
 

 

https://drive.google.com/open?id=1BjOHioxUCnML_bOFYkvtgoZaWA6G7IJS
https://drive.google.com/open?id=1hgYszSUnwCXHhcgKgQ3HekePEa0LtfTK

