
 

 

Zápis jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

28.11. 2018, 12:00, Martin, Slovensko 
 
Omluveni: Bartoník, Dienelt, Korsa, Kubala-Havrdová, Škoda, Polívka, Neumann 
 

 Úvodem   
 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 21.9.2018  
 

✓ Newsletter 3/2018 -  vydání říjen - odesláno  

✓ Žádosti o snížení členského poplatku - zamítnutí odesláno  

✓ Doporučené postupy pro bolesti hlavy na stránkách - Dr. Doležil upřesní postupy   

✓ Zprávy z EAN panelů 2018  - zaslané zprávy zveřejněny na webu 

✓ Výsledky voleb kognitivní neurologie - zveřejněno na webu 

✓ Volby do cerebrovaskulární sekce - oznámeno v ČNS zpravodaji, harmonogram     
  voleb zpracován 

✓ Podmínky pořizování audiovizuálních záznamů - zveřejněno na webu 

1. Sekce – Brázdil 
 

Akce sekcí 2019:  

Neuromuskulární sekce 

- Neuromuskulární kongres, 25.- 26. 4. 2019, Bratislava 

-  Neurmuskulární Fórum - Registry 2019 v září 2019 

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie 

-  19. JEDLIČKOVY DNY, 24.- 25. 5. 2019, Praha  
Sekce průmyslové neurologie a neurotoxikologie 
-   Pracovní den SPNN, 9.10.2019, Lékařský dům. 
Sekce kognitivní neurologie 

-   kurz, Kognitivní poruchy a demence 3.- 4.10.2019, Brno   

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 

-  X.symposium o léčbě bolesti, 4.- 6.4.2019, Brno 

Cerebrovaskulární sekce nahlásí akce po konání výboru.  

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Žádost MZ ČR o doplnění 2 členů do akreditační komise nástavbového oboru lékařů – 

Algeziologie za ČLS JEP.  Za ČNS nebyl navržený žádný kandidát  

 
Připomínkové řízení k návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a  
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Bez připomínek 
 
Připomínkové řízení k návrhu zákona o léčitelským službách  (důvodová zpráva)  
Vyjádření ČNS - Příloha č.1   Formulář na připomínky - Příloha č.1a  
 
Žádost MZ ČR o spolupráci ve věci přípravy stanoviska k možnému využití metody EEG 
Biofeedback v rámci živnostenského oprávnění. Stanovisko ČNS - Příloha č.2  
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
https://drive.google.com/open?id=1--rFCMYtpavt-56y8YKF3uOaaZ9eJ157
https://drive.google.com/open?id=1nzPmkHb6b8rSBucLwhsu2nOJxbdq50LO
https://drive.google.com/open?id=16rIW6tmZncED_XbyhU9tGWxQziqj5mQQ
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Žádost MZ ČR  o vyjádření k přípravku MADOPAR HBS 100MG/25MG CPS RDR 30 a 
jeho možné nahraditelnosti. Stanovisko ČNS - Příloha č. 3 
 
 
Připomínkové řízení k věcnému záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví, 
bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním 
zdravotnickém informačním systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví) - termín pro 
zaslání vyjádření ČNS do 28.11.2018 
 
Žádost ČLS o spolupráci v reakci na výzvu Ministerstva zdravotnictví ČR a nastínění 
problematických míst v systému zdravotnické administrativy, především v zájmu 
snížení její zátěže.  
Termín do 18.12.2018. Návrh na odpověď (Bednařík) - Příloha č. 12 
 

 3. 
Zdravotnictví 

 

Žádost Krajského úřadu Libereckého kraje na zvolení zástupce pro posouzení případu, 
- stížnost na postup Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 
Zvolený zástupce MUDr. David Černík, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem  
 
Výběrové řízení pro obor neurologie pro okres Karlovy Vary, které se bude konat dne 
5.12.2018 od 15:00 hod v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje - zástupce ČNS 
MUDr. Igor Karpowitz 
 
Pozvánka od prof. Válka, předsedy podvýboru pro implementaci nových léčebných a 
vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe na 5. schůzi podvýboru, 
11.12.2018,14.00 hod, téma "Cévní mozková příhoda - hrazení, trendy do budoucnosti".  
zástupce ČNS - prim. Škoda., prim. Tomek 
 
Žádost Ministerstva spravedlnosti o posouzení odborných předpokladů MUDr. Miroslava 
Vaštíka k jeho žádosti o jmenování znalcem v oboru neurologie. Jeho žádost byla ČNS  
podpořena.  
 
Odbornost cévního neurologa  (Bar) 
Dopis prim. Topinka  - Příloha č. 4 , Vyjádření ČNS - Příloha č. 4a  
 

Indikace genetického vyšetření - výsledek jednání se zdravotními pojišťovnami 
Dopis VZP květen 2018 ; Informace pro poskytovatele hrazených služeb pro rok 2018 
Nepodkročitelné meze ; Vyjádření ČNS; VZP - výkony odb. 816 - rok 2018 - molekulární genetika 
Informace pro poskytovatele hrazených služeb – laboratoř lékařské genetiky a sdílené odbornosti pro 
rok 2018 

Odkaz na webové stránky VZP: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/vykazovani-a-

uhrady/informace-pro-poskytovatele-hrazenych-sluzeb-v-odbornosti-816-laborator-lekarske-genetiky  Platnost 
od 1.10.2018. 
Vyjádření prof. Macka z 16.10. 2018 -  Příloha č. 10;  z  5.11 2018 - Příloha č 10a 
Připomínky sekcí na doplnění/změnu stávající verze regulace indikace genetických vyšetření - 
Příloha č. 10b 
Konečné stanovisko ČNS bude zpracováno po zaslání vyjádření Cerebrovaskulární a Expy 
sekce. Připomínky zašle také prof. Šonka - Narkolepsie. Následně bude vyvoláno jednání s 
plátci péče.  
 
 
Klinický doporučený postup u lehkého mozkového poranění - Příloha č. 9   
Výbor souhlasí s přejmenování názvu dokumentu na Konsensuální stanovisko.  
Požádat Českou neurochirurgickou společnost a Českou traumatologickou společnost o 
vyjádření formou komentáře do časopisu. Finální znění vyjde v ČSNN č. 1/2019. 

https://drive.google.com/open?id=12Ttm99dxdwc8IlP4Xecalpp5G1u45rsa
https://drive.google.com/open?id=1FwkRiH-XoqgBNmPNgWtuE_UsbMQlLmWW
https://drive.google.com/open?id=1WwvtCb_82nj8ekM-JnRpgpr7TQXJZKGw
https://drive.google.com/open?id=1b0BCXNCzspUql5S2NjPvUvSnHXSjG6Xj
https://drive.google.com/open?id=157tZaZPvPa1j0m40SNpC2A0jroYJJdGa
https://drive.google.com/open?id=1Em6QZIT8jjVAu7u1IFYzXZSN9RMdNQ8D
https://drive.google.com/open?id=1L2wP7Wf3bqztC1qDA5I4IfDYKdPYRRkM
https://drive.google.com/open?id=10Yja62DQZSd7NIIyy8WVHOK1YsKW3feW
https://drive.google.com/open?id=1wo4G9-KN_C4ABqjpoUjVCMLXKF9GdDNa
https://drive.google.com/open?id=152_tCVZ5nU9xWT_Ws8AUzSLby0AxB4KR
https://drive.google.com/open?id=1BeTHLprpzSKMQA_UnQel3e-lc96UAGqD
https://drive.google.com/open?id=1d7N4lck5EUCf9RPUeLV2kymze25nxyMJ
https://drive.google.com/open?id=10ujSNIcnEyK5cdvg3dhghg1vAShTI74u
https://drive.google.com/open?id=10ujSNIcnEyK5cdvg3dhghg1vAShTI74u
https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/vykazovani-a-uhrady/informace-pro-poskytovatele-hrazenych-sluzeb-v-odbornosti-816-laborator-lekarske-genetiky
https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/vykazovani-a-uhrady/informace-pro-poskytovatele-hrazenych-sluzeb-v-odbornosti-816-laborator-lekarske-genetiky
https://drive.google.com/open?id=1YrZStxS3StQpJ-35Tmkc5DgFtI-SQz5I
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Projekt MZ ČR pod záštitou AZV a financovaném EU tvorby sady Klinických 
doporučených postupů (KDP) (Bednařík) 
Možnost přihlásit se s dalšími tématy.  

Vyzvat členy výboru, předsedy sekcí ČNS a ČLPE k zaslání návrhu témat, garanta a 
odůvodnění. Následně vybrat maximálně 4 - 5 témat. Termín do konce roku 2018.  
Následně bude rozhodnuto o případné podpoře dalších témat na KDP ze strany ČNS (včetně 
případné finanční podpory mimo systém KDP pod záštitou MZ a AZV. Je doporučeno, aby 
stávající doporučené postupy a guidelines, schválené výborem ČNS, avšak nesplňující 
současné metodologické standardy byly označovány jako konsensuální stanovisko a termín 
KDP zůstal vyhrazen pro doporučené postupy, splňující tyto standardy (metodika PICO a 
GRADE) . Bednařík zformuluje dopis shrnující problematiku KDP, který bude rozeslán členům 
výboru a předsedům sekcí ČNS.   
 
Definice a náklady DRG bází a skupin pro neurologii (Bednařík)  
Odeslány reakce na poslední přípomínky ze stranů tvůrců DRG-restart.  
 
Monoklonální protilátky v léčbě migrény (Brázdil, Doležil)   

Organizace nové biologické léčby migrény a sítě center pro léčbu bolestí hlavy 
vyjádření prim. Škody - Příloha č. 16 
13:00 - prezentace MUDr. Doležila - Přiloha č. 17 
Výbor se seznámil se zprávou předsedy sekce bolestí hlavy dr.Doležila o dosavadním 
průběhu a návrhu dalšího řešení organizace péče o pacienty s migrénou včetně stanovení 
sítě center a poskytování nové léčby na bázi monoklonálních protilátek. Vzhledem ke 
komplikovanosti problematiky výbor souhlasí s návrhem založení pracovní skupiny složené ze 
zástupců výboru ČNS a zástupců výboru sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Sekce 
nominuje 2 zástupce (Janůrková požádá Doležila o nominaci), výbor 3 zástupce - předběžně 
navrženi a souhlasí: Škoda, Brázdil. 
   

4. 
 

Webové stránky 
 
Doporučené postupy ČNS  
Přepracování léčebných postupů Sekcí pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy - dr. Doležil žádá 
o upřesnění požadavků strukturu a obsah. 
Bylo doporučeno sekci pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, aby své doporučené postupy 
upravili, aby odpovídal současnému stavu poznatků, a nazvali je konsensuálními stanovisky a 
předložit je ke schválení výboru ČNS. Tato praxe byla a nadále bude standardní u všech 
doporučených postupů pod záštitou ČNS.  
 
Přejmenovat veškeré doporučené postupy zveřejněné na webových stránkách ČNS na 
konsensuální stanoviska ČNS.  
 

5. Sjezdy a jiné odborné akce 
 
SČNS 2018 

 
ČSNS 2019  (Štětkářová, Rajtorová - Guarant) 

27.11. - 30.11. 2019, Praha – KCP, https://www.csns2019.cz  
Navržená témata: Cévní mozkové příhody, Epilepsie, Demence, Roztroušená skleróza a další 

autoimunitní onemocnění, Extrapyramidová onemocnění, Bolest, Nervosvalová onemocnění, 

Spinální neurologie. 

Opravit název „Demence“ na „Kognitivní neurologie“. Přidat další téma Neuropsychiatrie. Výbor 

s takto navrženými tématy souhlasí.  

Výbor souhlasí s navýšením pozdních registračních poplatků, s místem konání společenského 

https://www.csns2019.cz/
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večera a se strukturou výukových kurzů. Místo konání výukových kurzů bude upřesněno, možno 

využít i prostory pražských neurologických klinik.   

 

ČSNS 2020 (Kaňovský) 

Preferovaný termín 20.- 23.11.2020, Olomouc.  Připravit smlouvu s Guarantem.  

 

World Muscle Society (WMS) 2021 v Praze.  
Společná akce ČNS  (Neuromuskulárním sekce - MUDr. Voháňka) a Společnosti dětské 
neurologie. (MUDr. Haberlová). Smlouva podepsána. Organizátor Guarant. 
  
Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii  

Brno, 24.-25. 10. 2019 
 

International Conference on Frontotemporal Dementias (ICFTD) - (Rusina)  
Kandidatura na rok 2022 - Praha, KCP, PCO Guarant. Termín kandidatury únor 2019.  
Výbor s kandidaturou souhlasí.  Doporučující dopis ČNS zajistí Janůrková.  
  

 6.  Vzdělávání 
  
SOR  
V současné době běží akreditace, finalizace do 30.11. 2018.  
V říjnu vyšel vzdělávací program pro kmen.  
Termíny atestací a základní kurzů budou zveřejněny na webových stránkách a v newsletteru. 
(zatím bez garance termínů) 
 
Neuropsychiatrické vzdělávání   
MUDr. Uhrová zaslala informace o novém vývoji neuropsychiatrického vzdělávání včetně 
rámcového návrhu podoby funkčního kurzu - Příloha č. 9 , Komunikace -  Příloha č. 9a 
Návrh připomínek ČNS: Příloha č. 9b 
Výbor souhlasí se zasláním připomínek ČNS MUDr. Uhrové.  
 
Wikipedia 
Monitorování a úprava informací u neurologických onemocnění (Marusič, Ridzoň) 
Návrh na financování odměna za vkládání hesel. 
Bude projednáno na příštím jednání výboru.  
 

7. Ekonomika 
 

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

Zpráva pokladníka – kladný stav hospodaření. Cestovní doklady se musí zaslat na ČLS JEP 

do 15.1.2019. 

 

Sponzoring (Guarant)  
Aktuální stav sponzoringu - Příloha č. 13 
  
Vyúčtování asociačního managementu  7 - 9/2018  
Vyúčtování - Příloha č. 5 
Očekávané příjmy - Příloha č. 5a 
Faktura- Příloha č. 5b  - Zápočet - Příloha č.5c - přišlo na účet 22.10.2018 
 

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

https://drive.google.com/open?id=1UTRGot9cpTP2IxHCcWrcguBlQbtk3P1U
https://drive.google.com/open?id=1UTRGot9cpTP2IxHCcWrcguBlQbtk3P1U
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9. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík  
Setkání delegátů Berlín 9.10.2018 - zástupce ČNS prof. Kubala Havrdová 
 
UEMS - Marusič 
Návrh finanční podpory na evropskou atestaci pro členy ČNS.  
Výbor souhlasí s finanční podporou ve výši 300 Euro pro úspěšné absolventy.  

 

11th European Board Examination In Neurology 2019, 28.6.2019, Oslo, Norsko 
https://www.uems-neuroboard.org/web/index.php/uems-ebn-examination 
Informace zveřejněna na webových stránkách a v newsletteru.  
 
EAN – Ehler  
 
Zápis z jednání výboru 6.4.2018 - Výbor ČNS souhlasí v souladu s předchozím usnesením 
výboru ČNS o uhrazení registračního poplatku na EAN kongres v Oslo členům vědeckých 
panelů EAN nominovaných ČNS, kteří o tuto podporu požádají z důvodu absence jiného zdroje 
financování.   
Řada nominantů ČNS do panelů se stala individuálními členy EAN, kteří mají právo účasti v 
panelech nad rámec této nominace. Výbor se shoduje v tom, že v budoucnosti bude vhodné 
nominovat za ČNS jako členy panelu ty nominanty, kteří nejsou individuálními členy EAN a 
mohou se do panelu přihlásit v případě zájmu individuálně.   
 
EAN pages  
Propagace ČNS + ČR na webových stránkách EAN. 
https://www.eanpages.org/category/general_interest/country_of_the_month/   
Příprava dokumentu do 19.12.2018 
Janůrková připomene zaslání podkladů. 
 
EAN 2020 Paříž 
Klíčové přednášky na kongresu EAN 2020 v Paříži - národní delegáti vyzváni k nominacím 
význačných neurologů na tyto přednášky, doc. Ehler vyzval členy výboru k případným 
nominacím a návrhy odešle EAN.  
 
EAN 2023  
Hlasování o výběr venue EAN kongresu 2023 - Příloha č. 6 
Korespondence - Příloha č. 6a 
Bednařík a Ehler seznámili členy výboru s dopisem národním delegátům - členům General 
Assembly, kteří hlasovali o výběru kongresu v roce 2023. V užším výběru zůstala Praha 
Budapešť. V tomto dopise bylo obsaženo orientační hodnocení obou destinací - viz příloha. 
Ehler vyjádřil v mailu sekretariátu EAN (Florian Wild) nesouhlas s nepravdivou informací o tom, 
že pražská Congress Arena bude otevřena v r. 2019 a případný kongres EAN v r. 2023 bude 
první kongres této velikosti v této destinaci - bylo použito označení “pilotní” kongres. Tato 
informace byla v rozporu s informacemi, které poskytl Bednařík v prezentaci členům General 
Assembly na kongresu v Lisabonu, ze které vyplynulo, že již v r. 2020-21 jsou dojednány 
minimálně dva světové kongresy (anesteziologický a gastroenterologický) o větším rozsahu, 
než plánovaný kongres neurologický. EAN následně v mailu hlasujícím delegátům tuto 
informaci uvedla na správnou míru. V den konání výboru ČNS obdržel Bednařík mail od p.Wilda 
se sekretariátu EAN o výsledku hlasování: pro rok 2023 byla vybrána Budapešť. Další možnost 
pro Prahu bude kandidovat na rok 2026. Bednařík vyjádřil i přes dodatečné dementování 
nesprávné informaci jménem výboru lítost nad tím, že nesprávná informace o pražské destinaci 
mohla ovlivnit výsledek hlasování. V kopii odesláno i stávajícímu předsedovi prof. Fazekasovi. 
 
 
 

https://www.uems-neuroboard.org/web/index.php/uems-ebn-examination
https://www.eanpages.org/category/general_interest/country_of_the_month/
https://drive.google.com/open?id=1O93px4JU01fspNEC6ZqxwEuG75TMwVot
https://drive.google.com/open?id=1O93px4JU01fspNEC6ZqxwEuG75TMwVot
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10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nové žádosti  - Příloha č.14 
Motivační dopis k žádosti o členství:  
Ing. Jan Adam - Příloha č. 7 + CV Příloha č.7a 
Mgr. Lenka Nespěšná - Příloha č. 8 + CV Příloha č.8a  
Mgr. Vladimíra Vondráčková - svou žádost o členství zrušila  

 
Nově přijatí členové: Ing. Adam, Mgr. Nespěšná, MUDr. Olšerová, MUDr. Vinklárek. 

 
Přehled zrušených členství a aktualizace údajů v centrální evidenci -  Příloha č. 11  

 
Čestné členství ČNS ČLS JEP 
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc; prim. MUDr. Olga Zapletalová  - předání diplomů na ČSNS 
2019.  
Výbor ČNS bere na vědomí.  

 
11. Informace o ČNS, z. s.  

 
 

12. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2018 

1. vydání leden -  odesláno  

2. vydání červen - odesláno 

3. vydání říjen - odesláno  

4. vydání prosinec - termín pro zaslání podkladů do 30.11.2018  

 
 

13. Různé 
 
100. výročí založení Společnosti Purkyňovy pro studium duše a nervstva (Bednařík) 
Termín 15. 5. 2019  - návrh na společný program s psychiatrickou společností. 
S účastí ČNS je počítáno v rámci dopoledního programu. Náklady na odpolední program  
uhradí Psychiatrická společnost.  
 
Jobble 
Portál pro vyhledávání práce https://jooble.org/  žádost o spolupráci 
 
GDPR  
Původně plánovaný seminář ČLS JEP k GDPR byl pro nedostatek zájmu zrušen. 
 
Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce 2017 - nominovaná práce prof. Brázdila  
(Very High - Frequency Oscillations : Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone ) nebyla 
oceněna.  
 
Volební sjezd delegátů ČLS JEP (22.1.2019) 
delegát ČNS ČLS JEP: prof. Kubala-Havrdová, MUDr. Zárubová 
kandidát do předsednictva ČLS JEP - prof. Šonka 
 

14. 
 

Příští schůze v roce 2019:  
 
Návrhy termínů (4.1. nebo  25.1. od 10:30, Praha) budou zaslány členům výboru přes 
www.doodle.com .    
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