
 

 

 
 

       Zápis z jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

23.11. 2017, 18:45, Brno  
Omluveni: 
Jiří Neumann, 
 

 Úvodem   
 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 1.9. 2017 
 

✓  Guideline on Trigeminal neuralgia, therapeutic mistakes - dotazník umístěn na webových 
stránkách i v newsletteru - 

✓  Konference k výročí 25 let provozu Leksellova gama nože - faktura za záštitu ve výši 4000,-Kč 
vystavena       

✓  Soutěž o ceny ČNS za nejlepší publikace předchozího roku - tisk diplomů pro oceněné  
✓  Certifikáty pro partnery - vytištěny 
✓  Smlouva mezi čns a firmou Guarant - podepsána 
✓  On-line dotazník pro členy ČNS  umístěn v newsletteru na webu ČNS  
✓  Dopis s odůvodněním o nevyhovění žádosti o snížení příspěvků - rozesláno 
✓  Podpora fungování registrů - dopis sekcím o možnostech financování rozeslán 
✓  Seznam čestných členství a medailí -  umístěno na webu ČNS  
✓  Návrh udělení čestných členství 2017 - pozvánky rozeslány,diplomy vytištěny    
✓  Volby do Neuromuskulární sekce - volby se uskutečnily 19.10. - 17.11. 2017 
✓  Investice ČNS do propagace - návrh nového loga společnosti 
✓  Newsletter č. 3 rozeslán + č. 4  vytištěn 
✓  Účet ČNS, z.s. – přidělena práva k bankovnímu účtu ve Fio Bance pro předsedu revizní komise 
✓  Zprávy z panelů EAN 2017 - výzva současným panelistům, zda chtějí pokračovat v činnosti panelu 

i v dalších období   
✓  Webové stránky - připraveny 

1. Sekce – Brázdil 
 
Ve dnech 19.10. - 16.11.2017 proběhly elektronické volby do Neuromuskulární sekce ČNS. Volby 
zajišťovala společnost Guarant. Na příštím jednání výboru bude vyhodnocen průběh voleb. 

2. Zdravotnictví 

Návrh novely vyhlášky č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat 
do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.                                            
MZ ČR zaslalo návrh k připomínkování -  Výbor ČNS neměl připomínek. 

 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) týkajících se elektronických receptů.                              
MZ ČR zaslalo návrh k připomínkování -  Výbor ČNS neměl připomínek. 

 

Návrh vyhlášky o minimálních požadavcích na studijní programy a vzdělávací programy k získání 
odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské medicíny a na studijní programy k 
získání odborné způsobilosti k výkonu povolání specialista tradiční čínské medicíny.                             
MZ ČR zaslalo návrh k připomínkování -  Výbor ČNS neměl připomínek. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona  o veřejném zdravotním pojištění. MZ ČR zaslalo návrh k připomínkování -  Výbor ČNS neměl 
připomínek. 

 



2 
 

 

Ustavení center vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis 
optica podle zákona č. 372/2011 Sb. Výzva MZ ČR ke zvolení zástupců ČNS ČLS JEP.  Výbor ČNS 
nominoval tyto zástupce : prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., doc. MUDr. 
Dana Horáková, Ph.D.  Příloha č. 1 

 

Výzva veřejné ochránkyně práv k vyjádření k současné praxi předepisování invalidních vozíků na 
základě podnětu jednoho z lékařů.   Vyjádření ČNS - Příloha č. 2 

 
Účast ve výběrové komisi v oboru neurologie 
- 11. 10. 2017 od 13.00h na Krajském úřadě Karlovarského kraje v Karlových Varech- MUDr. J. Nasler 
(Nemocnice Karlovy Vary)  
- 18. 10. 2017 ve 14:20h v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně - prim. J. Brichta  (FNUSA)  
 
Finální hodnotící zpráva - Správní řízení o změně výše a podmínek úhrady z moci úřední skupiny 
vzájemně terapeuticky zaměnitelných přípravků s obsahem léčivé látky pregabalin (ATC N03AX16) 
(Bednařík) - Příloha č. 20 
 
Provádění výkonů myoskeletální medicíny (Pretl) - Příloha č. 7 

Výbor ČNS nebude měnit své stanovisko. 

 

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro 
rok 2018. MZ ČR zaslalo návrh k připomínkování -  Vyjádření ČNS - Příloha č. 4  Výše indexu v úhradové 
vyhlášce pro rok 2018 -  zvýšeno na 1,15 (Marusič) 

Výbor ČNS je spokojen s výsledkem.  

 

Zástupce ČNS v komise pro funkční odbornost EP- nahrazení prof. Bareše(Bednařík - navržen prim. 
Cee) - Příloha č. 5 

Výbor ČNS nemá žádného jiného kandidáta a souhlasí s navrženým prim. Cee. Dát na vědomí prim. Cee 
a prof. Jechovi – zajistí Janůrková. 
 
MUDr. Jiří Piťha - výzva k vytvoření pracovní skupiny -  Imunoabsorpce (Bednařík) - Příloha č. 6 

 
Stanovisko výboru k praktickému managementu pacientů s komocemi mozku (Ehler)  

Předběžný výsledek byl prezentován na workshopu na 31. ČSNS a bude zpracován po sjezdu formou 

doporučení.  

 
 3. Webové stránky 

 
Nové webové stránky spouštěny od 22.11. 2017 www.czech-neuro.cz (Janůrková)  
 

4. 
 

Sjezdy a jiné odborné akce 
 
2017 ČSNS Brno (Brázdil)  
aktuality   
980 účastníků, hladký průběh, finální vyhodnocení po sjezdu ČSNS 2017. 
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INS Mid-year Meeting 
Termín konání:  18. - 20.7.2018  

      Místo konán :  KCP Praha  
Předsedkyně České neuropsychologické společnosti (CENES)- Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. žádá o 
záštitu - Příloha č. 8 
Výbor ČNS souhlasí s udělením záštity. Bylo provedeno hlasování ohledně zpoplatnění přidělení záštity. 
Výbor odhlasoval nezpoplatňovat přidělenou záštitu. Hlasování potvrdil R. Rusina – předseda revizní 
komise.  
 
 
EAN  
Stav kandidatury EAN 2021/ 2022 Praha (Bednařík) Příloha č. 9, Příloha č. 9a,  
Bednařík informovat výbor o aktuálním stavu kandidatury. Proběhla inspekční návštěva zástupců EAN za 
účasti budoucího prezidenta prof.Fazekase,  EAN má výhrady vůči stávajícímu projektu a proto byla Praha 
vyřazena ze soutěže na rok 2021. Vlastnící O2 arény však projevili ochotu vyhovět požadavkům EAN na 
změnu projektu a probíhá další negociace se zaměřením na kandidaturu v r. 2022, současně vlastníci 02 
arény garantovali, že v roce 2019 bude O2 aréna hotová. 
 
EAN Assembly of Delegates- Institutional Delegate Nomination- Příloha č.9b, Příloha č. 9c 
Výbor ČNS potvrdil stávajícího delegáta – doc. Eduard Ehler. Oficiální potvrzení pro EAN zpracuje 
Janůrková 
 
Zprávy z panelů EAN 2017  

- Aktuální seznam panelistů - Příloha č. 10 
 
Podrobnou zprávu o současných aktivních členech, kteří mají zájem v činnosti panelu pokračovat, včetně 
návrhu nových kandidátů zpracuje Ehler, Janůrková. Dodatečně bude zjištěno, kdo je členem Management 
Boardu jednotlivých panelů a rovněž zda jsou všichni zástupci v panelech členy ČNS.   
Výbor řešil možnost úhrady členských poplatků v rámci institucionálního členství EAN pro zástupce v 
jednotlivých panelech EAN. Ehler zpracuje ekonomickou kalkulaci a výbor se k otázce vrátí na příští schůzi.  
 
SČNS 2018  

Termín konání:  28.11.- 1.12. 2018  
      Místo konán :  Martin, Slovensko 
 

5. Vzdělávání 
  
SOR   
Referoval prim. Polívka.  
Nové informace o současném vzdělání přidat do newsletteru společnosti ve spolupráci s akreditační komisí 
(prof. Růžička), aby byla v případě negativního výsledku patrná snaha ČNS o změnu vzdělávacího 
curricula. Marusič navrhuje vyzvat mladé neurology k vlastní iniciativně zaměřené na odstranění stávajících 
nedostatků vzdělávacího systému a směrované na MZ ČR. Požádat předsedu AK prof. E. Růžičku o zprávu 
a účast na příštím zasedání výboru ČNS k sjednocení dalších kroků - Janůrková. 
 
Jmenný seznam členů atestačních komisí - Příloha č. 3 
 

 6.  Ekonomika 
 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig) - Příloha č. 21 
Výsledek hospodaření je pozitivní. 
 
Vyúčtování asociačního managementu (Janůrková)  

- Vyúčtování - Příloha č. 11 
- Očekávané příjmy - Příloha č. 11a  
- Faktura - Příloha č. 11b - zaplaceno 
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Podepsáná smlouva mezi ČNS a firmou Guarant ( Janůrková) 

- Smlouva - Příloha č. 12 
- Příloha smlouvy -  Příloha č. 13 
- Cenové ujednání - Příloha č. 14    

 
Sponzoring (Janůrková)  

- Aktuální stav - Příloha č. 15   
 
Setkání se sponzory - dne 24.11. od 16:00 v Lobby baru hotelu Holiday Inn - Poděkování + předání 
certifikátů pro partnery - (Bednařík, Brázdil) Příloha č. 16  
 

7. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler, Bednařík)  
 
 

8. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík  
 
EAN – Ehler  
 
UEMS -  Marusič 
 
  

9. Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nové žádosti -  Příloha č. 17 
Motivační dopis Mudr. Pavol Kostka - Příloha č.18  
Na základě obdrženého motivačního dopisu výbor odhlasoval zamítnutí žádosti o členství MUDr. Kostky. 
Hlasování potvrdil R. Rusina – předseda revizní komise.  
Žádost pana Dr. Sedláka bude vyhodnocena až po obdržení jeho motivačního dopisu. 
 
Žádost o snížení členského poplatku- Příloha č. 19  
Žádosti nebylo vyhověno.  
 

10.  Informace o ČNS, z. s.  
 
 

11. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2018 
1. vydání leden –  zaslání podkladů do 15.12. 2017 - připomene Janůrková 
2. vydání červen  
3. vydání říjen 
4. vydání listopad  

 
12. Různé: 

 
Prof. Kaňovský informoval výbor ČNS o vzniku platformy "Centra spasticity" v rámci extrapyramidové  sekce 
ČNS. Cílem platformy je organizace činnosti existujících komplexních a regionálních center spasticity, a 
další rozšíření této aktivity v rámci celé ČR.  Koordinátory platformy jsou prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., 
FEAN, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. Výbor společnosti vzal existenci 
platformy na vědomí, a vyslovil s jejím vznikem a činností souhlas, vyjádřil taktéž svou podporu této 
platformy. 
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Návrhy nového loga společnosti ČNS – předvýběr provedl Brázdil a Bednařík, rozeslání tohoto zúženého 
spektra návrhů ostatním členům výboru k jejich hodnocení zajistí Janůrková. Na příštím jednání výboru se 
rozhodně o výběru nového loga.  
 
Do programu dalšího jednání výboru přidat k projednání bod týkající se výběru organizace, která zajistí 
organizačně další celostátní sjezd či sérii sjezdů v příštích letech.   
 

13. Příští schůze:  
 
Nové termíny jednání výboru v roce 2018:  
5.1. nebo 26.1. Praha od 10:30 ? 
Příští jednání výboru se bude konat dne 5.1.2018 od 10:30 v sídle společnosti Guarant International.  
 

 


