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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

25. 09. 2015, 12:00-16:00, Hotel Pyramida Praha, Bělohorská 24, Praha 6  
 

Přítomní:  
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO  
MUDr. Jan Bartoník  
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. 
MUDr. Igor Karpowicz (RK) 
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.  
MUDr. Ivo Schenk (RK) 
.prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.  
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.  
 
Omluveni:  
MUDr. Jaroslav Korsa  
MUDr. Jiří Polívka, CSc. 
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO 
MUDr. Ondřej Škoda, PhD  
MUDr. Jiří Neumann  
 

 
Host: 
doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD 
 

1.  Zápis z výborové schůze 22. 5. 2015 
Zápis byl schválen elektronicky. Bez připomínek. 

2.  Sekce 
 Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie  

Sekce tlumočila názor dr. Piťhy jako zástupce Centra myasthenia gravis Praha, které má v péči 
nejvíce pacientů s Myastenia gravis. Dr. Piťha navrhuje omezit péči o nemocné s MG na 
centra, která mají v péči nejvíce pacientů. Neuromuskulární sekce ČNS ve spolupráci 
s Institutem biostatistiky a analýz připravila registr pacientů s MG a přizvala všechna 
neuromuskulární centra k doladění registru a jeho užívání.  Prof. Bednařík bude koordinovat 
komunikaci k připomínkám k registru. Bude zmapována současná situace v péči o MG a 
připravenost neuromuskulárních center se podílet na péči včetně akutní péče.  
 

 Úhrada IVIG  
V současné době není znám výsledek jednání.  

 

 Sekce extrapyramidových onemocnění, sekce kognitivní neurologie a sekce 
klinické neuroimunologie a likvorologie  - kritika SUKL  

Dozor nad kvalitou výzkumných center – v současnosti jsou lékové studie zadávány 
pracovištím nezávisle na jejich výzkumné kvalifikaci v dané oblasti a bez návaznosti na 
následnou péči o pacienta.  
 
Doc. Petr Marusič: Kontaktovat SÚKL (dr. Němcová), zda by vůbec ze zákona mohl, a 
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případně i chtěl brát v potaz názor OS ohledně kvality center podílejících se na klinickém 
hodnocení. Dále probrat důvody opakovaného neschválení klinického hodnocení, a to i u 
mezinárodních multicentrických studií. ČNS si vyžádá seznam center, kde aktuálně probíhá 
výzkumná činnost. Za ČNS do této aktivity budou zejména zapojeni: prof. Šonka, doc. 
Marusič, prof. Havrdová, event. prof. Růžička, prim. Škoda.  

 

 Cerebrovaskulární sekce:  
ČNS odkoupí stránky Cerebrovaskulární sekce (www.cmp.cz) od Boehringer Ingelheim  
za 5 000 Kč. Cerebrovaskulární sekce zajistí následný chod webových stránek.  

3.  Sjezdy a jiné odborné akce 
 

Doc. Petr Marusič: Návrh na nastavení jednotné výši odměny pro Guarant za organizační 
zajištění Neurologického sjezdu. Výbor se k návrhu vyjádřil souhlasně.  

 

 1. česká neurologická akademie 
Bude připraven a rozeslán dotazník ohledně hodnocení 1. ročníku české neurologické 
akademie a požadavků na další ročník. 

 

 2015 SČNS Košice, 21. – 24. 10. 2015 v Košicích 
 

 2016 ČSNS Praha (Marusič), 23. – 26. 11. 2016, Clarion Praha 

 
 2017 ČSNS Brno (Brázdil) 

 

 Budoucí akce sekcí  
47. neurofarmakologické sympozium, 1. - 3. 10. 2015 
 
38. den průmyslové neurologie, 14. 10. 2015 
 

 2018 (2020) Congress of the European Academy of Neurology (Růžička) 
Byla zaslána žádost o podporu rekonstrukci prostor kongresového centra Praha, tak aby 
vyhovovaly zejména kapacitním požadavkům kongresu. Žádost byla zaslána ministrům ČR, 
primátorce hl. m. Prahy a rektorovi UK. ČNS dosud nezískala odpověď od primátorky hl. m. 
Prahy. Ministerstvo financí zaslalo informaci o rozhodnutí o tom, že se Kongresové centrun 
Praha bude rekonstruovat. Jurčeková je bude kontaktovat a zjistí časový harmonogram.  
 

 2015 Spinální kongres  
Prof. Bednařík zažádal o udělení záštity ČNS pro Spinální kongres. Záštita byla udělena. 
Nutná administrace (Jurčeková).  

4.  Ekonomika 
 Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z.s. (Herzig in absencia).  
 
Prof. Šonka: Univerzita Palackého v Olomouci zaplatí z  9. Olomouckého 
neuroimunologického symposia 1/3 ze  zisku za udělení záštity ČNS. 

 

 Pravidla o (spolu)pořádání odborných akcí sekcemi ČNS ČLS JEP a o 
poskytování záštity ČNS ČLS JEP 

Výbor nově rozhodl o maximální částce 100.000Kč, která náleží ČNS jako 30% zisku z  
akce pořádané sekcí ČNS,.  
Fixní poplatek 3.000Kč za udělení záštity ČNS ČLS JEP ve prospěch účtu ČNS ČLS JEP 
zůstává beze změny.  
 

 Finanční podpora mladých lékařů v rámci ČSNS 2016. 
Mladí lékaři s aktivní účastí budou podporování na akcích pořádaných ČNS (národní 
sjezdy). Doc. Marusič připraví návrh, který bude předložen na dalším výboru. 

5.  Zdravotnictví  

http://www.cmp.cz/
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 RS – novinky z MPSV (Taláb, Havrdová)  
Vyhláška bude přepracována.  

 

 Revize DRG – doc. RNDr. Ladislav Dušek, ředitel Institutu biostatistiky a analýz 
MU a současně i ředitel ÚZISu.  

Doc. Dušek prezentoval stávající stav systému úhrady nemocniční péče DRG a plánu na 
revizi, kterou byl pověřen ministrem zdravotnictví dr. Němečkem. Požádal o odbornou 
spolupráci ČNS, výbor s touto spoluprací souhlasil a zašle mu podpůrné stanovisko formou 
dopisu. Byla vytvořena skupina odborníků, která bude za ČNS na revizi DRG pracovat. 
Jejími členy budou prof. Bednařík, doc. Marusič, doc. Kemlink, prim. Neumann, prim. Škoda 
a prim. Mečíř. 

 

 Stanovisko Psychiatrické společnosti ke změnám v posuzování Bolestného a 
ztíženého společenského uplatnění (Šonka) – ad informandum  

V nové vyhlášce není duševní újma. 
 

 Návrh úhradové vyhlášky na rok 2016 
V současné době řeší Česká lékařská komora.  Žádné připomínky 

6.  Vzdělání  
 Zákon o vzdělávání lékařů (Šonka)  
Připomínky ČNS, že zkrácení přípravy je nevhodné, nebyly MZd akceptovány. Dopis 
předsedovi ČLS odeslán.  
(ČNS nadále zastává názor vhodnosti 5 let akreditačního vzdělávání lékařů v oboru 
neurologie.)  

 
Doc. Petr Marusič: Přehled nově atestovaných lékařů v oboru neurologie na webových 
stránkách www.czech-neuro.cz. Doc. Marusič zjistí, zda může informace poskytnout MZ 
nebo jednotlivé fakulty. 
 
Doc. Michal Bar: Lékařská fakulta Ostravské univerzity (LF OU) podepsala smlouvu s MZd 
o specializačním vzdělávání lékařů. Od 1. 1. 2016 se bude LF OU podílet na atestacích. 

 

 Funkční odbornosti z EEG 
ČNS delegovala MUDr. Miroslava Moráně (Neurologická klinika FN Brno, Bohunice) místo 
rezignujícího doc. MUDr. Pavla Urbana, CSc. do zkušební komise EEG 
(Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. dostal děkovný dopis za činnost v EEG komisi od jejího 
roku do r. 2015.) 

 

 Akreditační komise  
Doc. Petr Marusič: Seznam členů nové akreditační komise bude zveřejněn na webových 
stránkách www.czech-neuro.cz. Pohlídá Jurčeková.  

 

 Doporučené postupy 
Návrh na vypracování společného doporučeného postupu (ČSARIM a ČNS) na 
problematiku neuromuskulárních chorob a anestezie. Za ČNS (neuromuskulární sekce) – 
Stanislav Voháňka, Petr Štourač. Schváleno. 

  

7.  Mezinárodní vztahy 
 WFN  – uhrazeno členství na 2015 
Nutno stanovit delegáta za ČNS, který se bude účastnit volebního sjezdu v rámci XXII 
World Congress of Neurology (31. 10. – 5. 11. 2015, Chile). Zástupcem bude prof. Brázdil 
(potažmo prof. Herzig), dle odborného programu. Nahlášeno WFN. Dořešit, kdo se za ČNS 
bude sjezdu účastnit a domluvit s WFN (Jurčeková). 

 

 EAN – uhrazeno členství na 2015 
Aktualizace nominací do subspecializačních panelů.  

http://www.czech-neuro.cz/
http://www.czech-neuro.cz/
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 UEMS – uhrazeno členství na 2015  
Schválení účasti (proplacení cestovních nákladů) našeho delegáta (prof. Brázdil) na schůzi 
UEMS neurology ve Valencii.  

 

8.  Žádosti o členství, členská základna, ČLS JEP 

 Nově přijatí členové 
 

MUDr. Štěpánka Brušáková Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 

MUDr. Vojtěch Mrňka Nemocnice Prostějov 

MUDr. Helena Hlaváčová Oblastní nemocnice Příbram 

MUDr. Marta Svobodová Oblastní nemocnice Kolín 

MUDr. Petr Štěpán Nemocnice Náchod 

MUDr. Dana Čtrnáctá ÚVN Praha 

MUDr. Eva Kováčová Krajská nemocnice Liberec 

MUDr. Jolana Suchánková Nemocnice Nový Jičín 

MUDr. Martina Nemcová Krajská nemocnice Liberec  

MUDr. Teresa Gentileová Oblastní nemocnice Příbram 

MUDr. Filip Caisberger FN Hradec Králové 

MUDr. Petra Plachá FN Olomouc 

MUDr. Barbora Beňová VFN 

MUDr. Gabriela Brejchová ÚVN 

MUDr. Barbora Kurková FNO 

MUDr. Jana Raputová FN Brno 

MUDr. Petr Fábera Motol 

MUDr Maria Koníková Soukalova 3 
 

 Čestná členství (Šonka) 
Výbor ČNS žádá sbor primářů, aby na svém příštím výjezdním zasedání navrhl jednoho 
kandidáta na čestné členství ČNS v dalším roce.  
Případné návrhy na udělení v rámci ČSNS 2016 v Praze.  

9.  Soutěž o nejlepší publikace roku 2015 – vyhlášení nového ročníku  

10.  Výzkum 

 Nominace členů do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR 
Za ČNS nominováni: 
 
P02. Choroby oběhové soustavy 
Herzig, Školoudík, Bar, Šaňák, Mikulík 
P04. Neurovědy a duševní zdraví 
Horáková, Příhodová, Baláž, Jech 

 

 Návrhy na oponenty grantových projektů AZV  
Za ČNS nominováni: 
Vlčková, Štětkářová, Kalvach, Bartoš, Vališ, Herzig, Masopust, Laczó 

11.  Web/kontakt se členskou základnou 
 Prezentace statistiky návštěvnosti webových stránek  

 

 Prezentace návrhu na kalendář akcí  
Výbor schválil vytvoření nového kalendáře, který bude na webových stránkách www.czech-

http://www.czech-neuro.cz/
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neuro.cz. Kalendář bude sloužit k zapisování pořádaných akcí v oblasti neurologie.  
   

 Aktualizace informací: 
- centra (probíhá) 
- pacientské organizace 
- lůžková zařízení 
- sekce 
- odborné weby (nutná) http://www.czech-neuro.cz/rubrika/47-Odkazy-Odborne-
weby/index.htm   

 

 Online přihlašovací formulář ČLS JEP (ad informandum) 
 

 Webové stránky České neurologické akademie 
Doména http://www.neurologickaakademie.cz/ bude předplacena do roku 2018.  

12.  ČLS JEP a jiné sekce 

 Spolupráce s Českým rozhlasem Dvojkou 
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc (roztroušená skleróza) 
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. (cévní mozkové příhody) 

 

 Spolupráce s LN (Taláb za sekci, Hort za sekci, Šonka poruchy spánku) 
 

 Prof. Svačina, předseda ČLS JEP: Nový web ČLS JEP.  
Kdo z ČNS bude mít přístup do uzavřené části webovské stránky ČLS JEP (celý výbor, 
revizní komise nebo i sekretářka společnosti).  

 

 Letní škola zástupců pacientských organizací (za ČSN vystoupila doc. Horáková) 
 

 Neuronokologická centra  
MUDr. Jiří Polívka: Situace pro obor neurologie je stejná.  

13.  Ostatní 
ČNS podpořila Alzheimer Europe. www.alzheimer-europe.org Ad informandum (Šonka). 

13. Informace o ČNS, z. s. 
 Vyúčtování za rok 1. polovinu roku 2015 

 Informování o sponzoringu pro rok 2015 

 Newsletter - do konce roku 2015 zbývá 1 vydání (prosinec) 

 Informování o úspěšné změně názvu ČNS, o. s. na ČNS, z. s. a stanov dle 
povinností nového občanského zákoníku.  

14. Příští schůze:  8. 1. 2016 v sídle společnosti Guarant od 10:00. 

 

http://www.czech-neuro.cz/rubrika/47-Odkazy-Odborne-weby/index.htm
http://www.czech-neuro.cz/rubrika/47-Odkazy-Odborne-weby/index.htm
http://www.neurologickaakademie.cz/
file:///C:/Users/jurcekova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/jurcekova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/F45MKHQA/www.alzheimer-europe.org

