
 

 

 
 

       Zápis jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

5. 1. 2018, 10:30, Praha  
Omluveni: Bartoník 
 

 Úvodem   

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 23.11.2017 

✓ Zástupce ČNS v komisi pro funkční odbornost EP - nahrazení prof. Bareše - Nově                                   
MUDr. Jiří Ceé - zasláno  na vědomí  dr. Ceé a prof. Jechovi 

✓ INS Mid-year Meeting - oznámení o udělení záštity bez zpoplatnění 

✓ EAN Assembly of Delegates - Institutional Delegate Nomination - oficiální potvrzení doc. Ehlera 
jako zástupce pro EAN - odesláno 

✓ Pozvánka pro prof. Růžičku jako předsedu Akreditační komise Neurologie na jednání výboru ČNS 
- odeslána 

✓ EAN panely - aktualizace současných zástupců, ekonomická kalkulace nákladů -                          
vypracovnáno 

✓ Žádost o členství -  MUDr. Sedlák - 2x výzva k předložení motivačního dopisu  
✓ Newsletter leden 2018 - výzva k zaslání podkladů do 15.12. 2017   
✓ Návrhy nového loga společnosti ČNS – hodnocení rozesláno 

✓ Oficiální vyjádření ČNS ČLS JEP ohledně neuspokojivého stavu postgraduálního vzdělávání a 
jejího řešení ze strany MZ ČR zasláno předsedovi ČLS JEP prof. Svačinovi. 

1. Sekce – Brázdil 
 
Volby do Neuromuskulární sekce ČNS (Bednařík)  - Vyhodnocení průběhu voleb - Příloha č. 1  
Další poptávka na zajištění elektronických voleb doc. Rusina pro Sekci kognitivní neurologie ČNS. 
Výbor ČNS souhlasil s dalším zajištěním elektronických voleb prostřednictvím společnosti Guarant, pokud 
o zajištění požádá některá ze sekcí ČNS. 
 
Otevřený dopis členům výboru Sekce pro bolesti hlavy - Příloha č. 2 
Výbor ČNS vzal na vědomí.  
 
Dopis předsedy NMS dr.Voháňky týkající se omezení indikace genetických vyšetření na odbornost 
klinický genetik - Příloha č. 25, Příloha č. 26, Příloha č. 27, Příloha č. 28  
Členové výboru zašlou svoje připomínky (Tomek). Oficiální vyjádření ČNS připraví Bednařík ve spolupráci 
s Voháňkou a bude zasláno na VZP ČR, SZP ČR a Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP - 
Janůrková 

2. 
Zdravotnictví 

 

MUDr. Jiří Piťha - výzva k vytvoření pracovní skupiny -  Imunoabsorpce (Bednařík) - Příloha č. 3 

Výbor ČNS bere na vědomí.  

Zástupce ČNS v komise pro funkční odbornost EP-  dr. Ceé s kandidaturou souhlasí 

Výbor ČNS bere na vědomí.  

Účast ve výběrové komisi v oboru neurologie 
- 8. 1. 2018 od 14.00 na Krajském úřadě Plzeňského kraje - MUDr. Jiří Polívka, CSc., přednosta 
Neurologické kliniky LF UK a FN Plzeň 
- 31. 1. 2018 od 13.00 na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích -  prim. MUDr. Ivo 
Schenk, Neurologické odd. Nemocnice Písek 
 
Pozvánka na Zasedání stakeholderů - EHP a Norské fondy 2014-2021 (Bednařík)  Příloha č. 22  
doc. Aleš Bartoš byl požádán o dodání zprávy z jednání do 3.1.2018 - zpráva nebyla dodána 
prof. Štětkářová zaurguje zprávu doc. Bartoše. Následně se rozešle výboru na vědomí - Janůrková 
 

https://drive.google.com/open?id=1nz5YGSt-Qdnka5DeCvApKDYZgAA3DvvD
https://drive.google.com/open?id=1FAVdBdRf1ZTvMZpzRp5WhSniKwmPZTUT
https://drive.google.com/open?id=1FAVdBdRf1ZTvMZpzRp5WhSniKwmPZTUT
https://drive.google.com/open?id=1PWYIy_3sQAiHtT6DL2wYHGvkG8FoATj0
https://drive.google.com/open?id=16KSYuYv8H_qulhFdvIK4zD1xpn0a3WOz
https://drive.google.com/open?id=1Y_KXmJL3BI9t0fOSTERvVYorY4FwIW31
https://drive.google.com/open?id=1DyHI_Gk3wzxZKG1YNFczLUaQus17k3jy
https://drive.google.com/open?id=1GlinoqWlebLZg2HpJUT1cMv8hNZpr3w3
https://drive.google.com/open?id=1cz07fxnMUq1TxWtKyW289bFdHIFVdW7y
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Na základě proběhlého workshopu s tématikou lehkých mozkových poranění na 31.ČSNS bude 
vypracováno Doporučení - koordinace se ujal Bednařík, oslovil pracovní skupinu, rozdělena dílčí témata, 
termín konec ledna 2018. 
Po vypracování doporučení rozešle na vědomí výboru - Janůrková  
 
Desatero pro záchranáře -  epileptické záchvaty a epilepsie pro záchranáře - základní body (Marusič) 
Příloha č. 4 
Výbor ČNS  dokument připomínkoval, po jeho upravení dokument schvaluje.  
 
Návrh registračních listů pro neinvazivní plicní ventilaci hypoventilujících nemocných (Šonka) - 
příloha č. 5    Příloha č. 5a 
Výbor ČNS dokumenty schvaluje a podpoří je. 
 
Dr.Vyskočilová, předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, 
oslovila ČNS se žádostí o delegování zástupce do pracovní skupiny, která bude řešit síť spánkových 
laboratoří. Delegaci přijal prof. Šonka - Příloha č. 23 
Výbor ČNS bere na vědomí a souhlasí. 
 

Návrh kódů Intraoperační monitorace (Ostrý) - Příloha č. 29, Příloha č. 30, Příloha č. 31 

Prim. Ostrý informoval o současném stavu a o aktivitách. Výbor podporuje nové navržení kódů, návrhu se 

ujme Ostrý. 

   

Žádost MZ ČR o potvrzení členství v komisi pro specializovanou cerebrovaskulární péči-  aktualizace 

nominace zástupců - prim. Škoda a prim. Tomek  

Výbor ČNS s nominací zástupců souhlasí. Tomek zašle k hlasování na Cerebrovaskulární sekci, následně 

bude informovat výbor ČNS.   

 

Dotaz prof. Svačiny Příloha č. 39a - navázání vztahu ČLS JEP se Společností spánkové medicíny 

-  Příloha č. 39 

Výbor ČNS souhlasí s navázáním navázáním vztahu ČLS JEP se Společností spánkové medicíny - 

vyjádření odešle Janůrková 

 

 3. Webové stránky 
 
Kontrola funkčních odkazů nových webových stránek www.czech-neuro.cz  -  návrhy na doplnění 
 
Stanovy ČLS JEP zvýraznit v rubrice Stanovy a do přílohy jen stanovy ČNS z.s - zajistí Janůrková 
Na webových stránkách Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy chybí člen výboru Klečka - doplní 
Janůrková 
chyba v kalendáři EBM 2018 - opraví Janůrková 
 
Zprovoznění emailu pro hromadnou korespondenci:vybor@czech-neuro.cz  kontrola emailů Příloha č. 35 
Doplnění a zprovoznění emailu zajistí Janůrková 
 
Aktualizace rubriky Vzdělávání - Štětkářová, Marusič 
Marusič byl určen jako odpovědná osoba za rubriku Vzdělávání.  

https://drive.google.com/open?id=1uP976__EuID7pYb1SK2lBkEulzzgtheN
https://drive.google.com/open?id=1IW9pHySbCPoMcYIUkui9YjbB2ghngprx
https://drive.google.com/open?id=19YPBE8_Rfe53E6u-D1vi8Te4_lMibp_T
https://drive.google.com/open?id=1bCdlTIimZ0sEwx7ho4O6MYKe2IVGL3F4
https://drive.google.com/open?id=18uxbLi5PwhFUSy7OEzyYoVxmeILMOtj3
https://drive.google.com/open?id=1Y6You7Un6YKFtBa7xMJnfCzNGPI8K8_4
https://drive.google.com/open?id=13pnrSpO-K7BCtZJexEzFncsQL0eoQkGf
https://drive.google.com/open?id=18hVMsiW_DnwyknbYW8cV7dFe0SQbr0eJ
https://drive.google.com/open?id=1Ac1ePlddddtnyMDDaKR26kT9oMA9X1g_
http://www.czech-neuro.cz/
mailto:vybor@sekretariat.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19znAe37qN8xf1k0B3OYzfxoOzxOZ14n5NSDeP74YvqY/edit?usp=sharing
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4. 
 

Sjezdy a jiné odborné akce 
 

2017 ČSNS Brno (Brázdil)  

Vyhodnocení. 

Výbor byl s uspořádáním sjezdu velmi spokojen a poděkoval organizátorům.  

 

Výběr organizace, která zajistí organizačně další celostátní sjezd či sérii sjezdů v příštích letech. Výběr 

místa konání.  

Jako organizátor dalších celostátních sjezdů byla vybrána společnost Guarant International. 

Místo konání v roce 2019 se určí následně na základě vytipování vhodných prostor Guarantem. Požadavky 

na zpracování nabídky - Čechy, nejlépe mimo Prahu. 

V roce 2020 bude sjezd uspořádán v Olomouci pod vedením  prof. Kaňovského.  

 

Neuromuskulární sekce  bude pořádat Neuromuskulární kongres v Brně ve dnech 10.-11. 5. 2018 
 

Sekce kognitivní neurologie - kurz prof. Rektorové v Brně - Kognitivní poruchy a demence v říjnu 2018  " 
pod záštitou". 

Neurofarmakologická sekce bude pořádat Jubilejní 50. neurofarmakologické sympozium ve dnech 18. - 
20. 10. 2018 jako každoročně ve Skalském Dvoře v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. 

Sekce průmyslové neurologie a neurotoxikologie - Pracovní den bude dne 10. října 2018 v 9:30 v 
Lékařském domě v Praze. 
 

Cerebrovaskulární sekce bude pořádat 46. český a slovenský cerebrovaskulární kongres v Mikulově 12. 
-14. 9. 2018.  

Neurointenzivistická sekce bude pořádat: Neurointenzivistický blok Colours of Sepsis Ostrava 2018 (30. 
1. - 2. 2. 2018), Jednodenní Sympozium neurointenzivní péče Praha – termín květen 2018, místo a přesný 
termín bude upřesněn. 
 
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie pořádá 14. olomoucké neuroimunologické sympozium s 
mezinárodní účastí, Termín: 20. - 21. 9. 2018 (Termín bude zřejmě změněn pro časovou kolizi s ČNA), 
Místo: Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci 
 
ČNA 2018 (Ehler) 

Termín konání:  20. - 21. 9. 2018 
Místo konání: Atrium palác Pardubice 
 
4 hlavní navrhovaná témata : 
1. RS (či demyelinizační onemocnění CNS) - prof. Kubala-Havrdová 
2. Kognitivní poruchy - doc. Rusina 
3. Cerebrovaskulární onemocnění - prof. Herzig 
4. Vertebrogenní nemoci - prof. Bednařík 
 

Výbor ČNS schvaluje vybraná témata.Ehler zpracuje rozsah a časový plán témat a přednášek.  
Marketing akademie: vytvořit aktuální banner, zachování domény webových stránek 
http://www.neurologickaakademie.cz/, sladění grafiky s www.czech.neuro.cz + přidat aktuální informace, 
newsletter, časopis – spolupráce s projektovou manažerkou ČNA 

 
Výše registračního poplatku na ČNA – výbor schválil stejnou výši jako v roce 2015.  
 
Žádost o  záštitu ČNS nad kurzem/workshopem zaměřeným na neurozobrazování u akutní cévní 
mozkové příhody (Tomek) - Příloha č. 34  
Výbor ČNS s udělením záštity souhlasí. 

http://www.neurologickaakademie.cz/
https://drive.google.com/open?id=11jLL8C4ioPRX8xQagNGpeuwEi0kZdyG_
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5. Vzdělávání 
  
SOR   
 
Zápis ze schůze ze dne 22.11.2017  - Příloha č. 6  
Informace do newsletteru - Příloha č. 7 
Atestační práce  metodické opatření - Příloha č. 8  
 
Oficiální vyjádření ČNS ČLS JEP ohledně neuspokojivého stavu  postgraduálního vzdělávání a jejího 
řešení ze strany MZ ČR zasláno předsedovi ČLS JEP prof. Svačinovi - Příloha č. 9   
Výbor ČNS  bere na vědomí, akreditační komise bude podávat průběžné zprávy výboru.  
Pozvat na příští výbor prof. Růžičku - zajistí Janůrková 
 
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.  
 

 6.  Ekonomika 
 

Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  - Příloha č. 24 

Konkrétní výsledek rozpočtu za rok 2017 se bude schvalovat až po finálním vyúčtování. Poté bude 

předložen ke schválení revizní komisi. 

Opakovaně urgovat ČLS JEP s žádostí o dodání aktuálního seznamu členů dlužníků - Janůrková. Následně 
upozornit neplatiče na možnost zrušení jejich členství.  
 
Výbor diskutoval o možnosti snížení registračního poplatku bez nutnosti placení předplatného časopisu.   
Ekonomické varianty zpracují Bednařík + Herzig. Následně se rozhodne o výši registračního poplatku na 
další roky.  
Výši registračního poplatku v jiných odborných společností bez vydávání časopisu - zjistí Janůrková  
 
Sponzoring (Tlamsová - Guarant)  

- Představení nové sponzoringové manažerky  
- Aktuální stav ČSNS 2017 Příloha č. 37  a ČNA 2018  Příloha č. 38   

 
Hlavním partnerem ČNA 2018 byla odhlasována společnost Novartis. 
 
Nové cenové ujednání pro rok 2018  firmou Guarant  

- Cenové ujednání  - Příloha č. 12 

- Rozpočet  - Příloha č. 12a 

 
Losování o pozici platinového partnera -  spol. ROCHE projevila zájem o platinové partnerství na 
rok 2019  
Na příštím výboru rozhodnout o místě konání sjezdu v roce 2019. Následně se může hlasovat o výběru 
platinového sponzora. Rozhodující kritérium je výše sponzorské částky.  
 
Darovací smlouva Lundebck ČR - dar na podporu vzdělávání lékařů ve výši 30.000,- Příloha č.10  
 
Finance pro registr REaDY -  PARENT PROJECT, z. s. přispěla částkou ve výši 60.000,-vč. DPH - 
Příloha č. 13  
 

7. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler, Bednařík)  
 
Proběhne anketa mezi čtenáři ČSNN zaměřená na tři různé varianty vydávání časopisu: plná tištěná, 
hybridní (tištěná v menším rozsahu + elektronická) a čistě elektronická – výzvu k hlasování dát do 
newsletteru a na webové stránky - Janůrková (dále bude otištěna v čísle 1/2018 ČSNN a rozeslána na e-
mailové adresy předplatitelů). 
 
Vyúčtování 2017 -  Příloha č. 36 
Výbor schválil vyúčtování ČSNN za rok 2017.  
 

https://drive.google.com/open?id=1i6yQLd8fNM-L7hRY5qwYB3uJ2z_fnoNi
https://drive.google.com/open?id=1MnDJguhG3zaVdl6eOqmBISSKsPk3ZJzZ
https://drive.google.com/open?id=1MnDJguhG3zaVdl6eOqmBISSKsPk3ZJzZ
https://drive.google.com/open?id=1MnDJguhG3zaVdl6eOqmBISSKsPk3ZJzZ
https://drive.google.com/open?id=1HGEHsAZTULafU-5iidzXdfXmAYaLlGDv
https://drive.google.com/open?id=1J4bTzT2dp-yNdOkX8_znOGnqfolvwmmo
https://drive.google.com/open?id=1yTFYEbJME_Wehal6inFZlcgG_Wlhlndg
https://drive.google.com/open?id=1KRWRT4yv9ERzUWPUK7KL_tYeIxrojmAC
https://drive.google.com/open?id=1J_MgZmscwTU2V9nJM82M345A3zc70pH3
https://drive.google.com/open?id=1yBLP6k6nBZ0APACO9exK02MfSpUc0urH
https://drive.google.com/open?id=154Ig12-UbaKwPb8JDQVvZEFfOMPm4Xns
https://drive.google.com/open?id=1BlNfEfdYor3J4fyokdMIH4Ui6v2qI8es
https://drive.google.com/open?id=1s-KkpLhh__WQL1eQAMa3NQdAs-Zvutw9
https://drive.google.com/open?id=1H-skVe_txggqdnFRLyQ3wX5dBH6jonyl
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8. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík  
 
UEMS -  Marusič 
Příloha č. 32, Příloha č. 33 
 
Informace přidat do newsletteru a na webové stránky - Janůrková 
 
EAN – Ehler  
Doc. Ehler informoval o následujícím kongresu EAN v Lisabonu.   
 
Stav kandidatury EAN 2021/ 2022 Praha (Bednařík) - Příloha č. 14, Příloha č. 14a  
Pořadatelství kongresů EAN v letech 2021/2022 bylo hlasováním národních delegátů přiděleno Vídni 
(2021) a Helsinkám (2022). ČNS byla dopisem předsedy EAN prof. Deuschla vyzvána, aby usilovala o 
pořadatelství v roce 2023.  
 
Nominace nových kandidátů do panelů EAN - Příloha č.15  příloha č.15a  

- Aktuální seznam panelistů včetně návrhu kandidátů - Příloha č.16  
- Ekonomická kalkulace nákladů - Příloha č.17   

Termín pro nominaci 29.1.2018 
Výbor doplní nové kandidatury do panelů. Nominace bude odeslána do 29. 1. 2018 - zajistí Bednařík a 
Janůrková 
 
EAN - výzva k poskytnutí odkazů národních doporučení v českém jazyce - Příloha č. 18 
Na webových stránkách byl vytvořen odkaz v AJ verzi  http://www.czech-neuro.cz/en/pro-
odborniky/recommended-practices/klinicke-standardy/   
    
Členové výboru ověří aktuálnost jednotlivých doporučení a zašlou je k doplnění na webové stránky.   
 
Cestovní granty ČNS pro účast mladých neurologů na Kongresu EAN 
Vypsání nové výzvy k podání žádosti na získání cestovního grantu na Kongres EAN 2018, dle stejných 
podmínek jako v roce 2017 (maximální počet žádostí 20) zajistí  – Janůrková – web, newsletter, mailing 
na členy  
 

9. Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nové žádosti - Příloha č. 19  
Přijatí členové: MUDr. Balážová, MUDr. Tvrdík, MUDr. Vejskal, MUDr. Lišková. 
MUDr.. Sedlák nedodal požadovaný motivační dopis, jeho členství nedoporučeno.  
Žádost o snížení členského poplatku - Příloha č. 20 
 
Žádosti o snížení příspěvku nebylo vyhověno - odpověď zašle Janůrková 
 

10.  Informace o ČNS, z. s.  
 
 

11. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2018 

1. vydání leden –  veškeré poklady zaslat nejpozději do 10.1.2018 

2. vydání červen  

3. vydání říjen 

4. vydání listopad  

 

https://drive.google.com/open?id=1sEm6YEWSHvzZm4YY8CFWJEfJibihsC1D
https://drive.google.com/open?id=1iHD5F5gZ9rhyPFrMocDfJboWzeok7KGh
https://drive.google.com/open?id=1xkg4RUo_TK4nTiiHnHYjfAuMrthuvvxo
https://drive.google.com/open?id=1vs-9iRQuMkAGiIb1fixVOibV-QMD3Zt9
https://drive.google.com/open?id=1VKW4ipLAPo1nh7CrtsIITNbr1HxUGNwg
https://drive.google.com/open?id=1H7BG0BHrNBOvrNUkKcYpXO_TT5W78rTq
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13vxg5fM-UGPDtvT_YFAlm21uULGAt36SyhyIDTcXWrM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AIBVt-_yTkShBPhYTPmWwaj4ZLaUE-s_
https://drive.google.com/open?id=1k09GhF3PSefs3w-A-UhYLK8nUqQSpmod
http://www.czech-neuro.cz/en/pro-odborniky/recommended-practices/klinicke-standardy/
http://www.czech-neuro.cz/en/pro-odborniky/recommended-practices/klinicke-standardy/
https://drive.google.com/open?id=1o24iXPA55BsR3_DytwWXir5i7pmLDLIs
https://drive.google.com/open?id=1Hkkr0pJ9OV5YQkmLxfKzD_UUjlWXuTpx
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12. Různé: 
 
Návrhy nového loga společnosti ČNS  - Příloha č. 21 
Proběhlo hodnocení členů výboru, každý hodnotil  známkou 1 - 5.    
K 4.1.2018  hlasovalo 16 členů výboru  
Výsledky (součet všech udělených známek)  - Příloha č. 32  
Logo č. 1 - 40 
Logo č. 2 - 52 
Logo č. 3 - 54 
Logo č. 4 - 52 
Logo č. 5 - 40 
Logo č. 6 -  54 
  
Zadat grafikovi nové zpracování loga č. 1 a 5.  Následně provést další hodnocení včetně starého loga.    
 
Žádost o kontrolu a navržení změn v seznamu zdravotnických prostředků za jednotlivé odborné 
společnosti ČLS JEP (Škoda)  - Příloha č. 40, Příloha č. 40a, příloha č. 40b 
 
Spolupráce se společností rehabilitačního lékařství (Štětkářová, Tomek) Příloha č. 41, Příloha č. 41a   
Štětkářová podá výboru podrobnější zprávu.  
 
 

13. Příští schůze:  
Termíny jednání výboru v roce 2018 - návrhy: 
6. 4.   Praha od 10:30 
8. 6.   Praha od 10:30  
20.9. nebo 21.9. - bude upřesněno - ČNA Pardubice  
28.11. - 1.12. - bude upřesněno - SČNS 2018 v Martině  
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1x1aw6sEhFhZPXyAj-6mp9bpcUG3y3uj6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j9FOsPCFxDRmdzR8MNvAvTzyNsDJIZtqT7lpX1teEQY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IGeHvCpryGhiwoZaGUiBkNBMWjm0QcLq
https://drive.google.com/open?id=1YVw-mYmHWkkwy04wegQ2t30-hWOCha2C
https://drive.google.com/open?id=1wYezYOTVQs9FoLjZYQ32fY_oHNKThn8e
https://drive.google.com/open?id=1GaP4oP27FbcdkWzTjqpXoARLuqbLgdmW
https://drive.google.com/open?id=1LQA-OcjbQ2Q962-1EMzmbioUdL2nbNgC
https://drive.google.com/open?id=1LQA-OcjbQ2Q962-1EMzmbioUdL2nbNgC

