
 

 

Zápis z jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

5.4. 2019, 10:30, Praha  
 
Omluveni: Neumann, Brázdil, Ehler, Šonka, Bartoník, Polívka, 
 

 Úvodem   
 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 25.1.2019  

✓ Pracovní skupina - centra bolesti hlavy - výzva sekci pro diagnostiku a léčbu bolesti 
hlavy k nominaci zástupců pracovní skupiny - nominace obdržena 

✓ Zápis z 5. schůze podvýboru pro implementaci nových léčebných a  vyšetřovacích 
postupů do praxe, propojení vědy a praxe - zaslal prim. Tomek. 

✓ EUNI projekt  - odpověď odeslána   

✓ Grant na podporu evropské atestace pod záštitou UEMS v r. 2019 - zveřejněno 
v newsletteru a na webových stránkách  

✓ UEMS - ověřena výše a způsob výpočtu členského poplatku 
 

1. Sekce – Brázdil 
 
Na základě rozhodnutí výboru Cerebrovaskulární sekce se budou volby do výboru sekce 
opakovat. Nyní probíhá aktualizace členské databáze.  
 
Výsledky voleb do neurointenzivní sekce: 
Nově zvolený výbor sekce:   
MUDr. Šarbochová Ivana - předsedkyně 
MUDr. Havlíček Roman - místopředseda 
MUDr. Hon Petr 
MUDr. Jura René 
doc. MUDr. Šaňák Daniel, Ph.D., FESO 
MUDr. Novák Aleš 
MUDr. Rohan Vladimír, Ph.D   
 
Výbor ČNS bere na vědomí.  

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Při výzvě k VPŘ zaslat MZ ČR informaci, že pokud se v daném termínu nezašlou připomínky, 
neznamená to, že výbor ČNS s návrhem souhlasí. Pouze se nevydalo stanovisko, obvykle 
vzhledem ke krátkém termínu pro zaslání připomínek.  
 
Klasifikace hospitalizačních procedur  

Aplikace prezentující obsah KHP https://drg.uzis.cz/khp/web/ -  Výbor ČNS nevydal 
stanovisko. Zaměření spíše na neurochirurgii. Nebylo jasné zda jde o definitivní návrh.  Prof. 
Bednařík obdržel odpověď od dr.Zvolského z ÚZISu, lze stále připomínkovat - viz Příloha.č 1  
 
Připomínkové řízení - návrh novely vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, 
ve znění pozdějších předpisů. Odůvodnění. - Bez připomínek 
 
Stanovisko ČNS - spolupráce s Ortopedickou protetickou společností ČLS JEP - Příloha č.2  
 
VPŘ k návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.“ Důvodová zpráva+ RIA.  Bez připomínek 

https://drg.uzis.cz/khp/web/
https://drive.google.com/open?id=1l6rqcrwl6ghJFtkiptUrlrO-Gn0NnMrH
https://drive.google.com/open?id=1xcRRJxqx9gYulOf0QnZeLbHefKAPHrs7
https://drive.google.com/open?id=1eqFqgwTIZk5jZfp3QXJ1a0flHOc24Q8F
https://drive.google.com/open?id=16Fv7WG5EY80L3wclUvsED34S5S-1YGIS
https://drive.google.com/open?id=1DBilsWhSdZJhPZHvoUbSeHKUrnLmAM4j
https://drive.google.com/open?id=1PLpAgAJMLix3lt5CMAuLk3MdA07qYqRD
https://drive.google.com/open?id=1bGmx5qt01B_Jw1nNr_zf8MROv2WRbZMp
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Žádost MZČR o stanovisko k ME/CFS (chronický únavový syndrom) - Stanovisko ČNS - 
Příloha č 15  
 

3. 
Zdravotnictví 

Pozvánka na úvodní seminář - národní zdravotnický informační portál - 18.3.2019, 
Lékařský dům Praha.   
 
Chronický únavový syndrom - žádost o jednání na MZ - zástupce ČNS prof. Kubala 
Havrdová. Zápis z jednání na MZ - Příloha č. 3 
odpověď prof. Bednaříka - Příloha č. 4 
Prof. Kubala Havrdová spolu s pro Bartůňkovou (imunoložkou) vypracuje obecné stanovisko k 
dané problematice chronického únavového syndromu, ke zveřejnění.  
Prof. Kubala Havrdová současně vypracovala odpověď na žádost MZČR k chronickému 
únavovému syndromu - viz výše příloha 15. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje - pozvánka k výběrovému řízení na uzavření smlouvy o 
poskytování a úhradě zdravotní péče v rozsahu neurologie pod č. j. 013849/2019/KUSK pro 
území okres Příbram. 14. 3. 2019  v 9:30. Zástupce ČNS prim. Korsa.   
 
Krajský úřad Plzeňského kraje - pozvánka k výběrovému řízení na uzavření smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb  v oboru neurologie - 
ambulantní péče pro Sušici  a spádové území. 29.04.2019  ve 13.30 hod.- . zástupce ČNS 
MUDr. Petr Ševčík, Ph.D., Neurologická klinika FN Plzeň 
 

Zápis z  5. schůze podvýboru pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích 
postupů do praxe, propojení vědy a praxe, 11.12. 2018 - Příloha č.5  

 

6. schůze podvýboru pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do 
praxe, propojení vědy a praxe - 19. února 2019 -  účast prof. Bednařík, odeslal koncept 
zápisu, který zatím není k dispozici.  
 
Pracovní skupiny pro schvalování žádostí o certifikaci centra pro diagnostiku a léčbu 
bolestí hlavy 
Nominovaní zástupci výboru čns: Škoda, Brázdil, Tomek 
Nominovaní zástupci sekce  - Marková, Doležil  
Žádosti o schválení regionálního Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy neurologického 
oddělení v Nemocnici Jihlava, Neurologické kliniky FNKV a privátní neurologické ambulance v 
Hradci Králové. 
Schvalování žádostí je v režii sekce. Sporné žádosti či odvolání řeší výbor ČNS 
prostřednictvím ustavené společné komise. 
Žádosti se posílají v kopii na ČNS sekretariat@czech-neuro.cz, + MUDr. Marková  
Dr.Doležil byl upozorněn na nutnost úpravy některých informací na stránkách sekce (Centra 
jsou vázána na pracoviště, ne na osoby). 
 
Nové registrační listy  
29151 Extraoperační přímá elektrická kortikální stimulace - dosaženo úplného konsenzu a 
současně bylo odsouhlaseno znění podaného návrhu. 

29181 Intraoperační neurofyziologická monitorace evokovanými potenciály a  29241 
Intraoperační elektromyografie a neurografie - dosaženo úplného konsenzu ve všech 
připomínkách vyplývajících z posledního jednání PS SZV a jednání následných. Konsenzus je 
podmíněn dodatečným zapracováním změn do návrhů. 

Kódy byly zařazeny do připravované vyhlášky 134/1998 Sb. 

https://drive.google.com/open?id=1i1LqcYWK-4M_ifHH9Jwh2WdKkJag-MEL
https://drive.google.com/open?id=1pyZVX8IJT0Nt11ALhz6EFaQ26zQdpDu6
https://drive.google.com/open?id=1mixSviP7nM1Yp5pm1Ce0ihFVesOENwgv
https://drive.google.com/open?id=1-QN989NYZ82hk5fz6mb0eJvhn9T36555
https://drive.google.com/open?id=1pfefG9lYTkRHv7-JUoM_iAmT2LVR0Bmc
mailto:sekretariat@czech-neuro.cz
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Indikace genetického vyšetření 
Expy sekce zaslala svoje požadavky. Shrnutí a dopis společnosti klinické genetiky a 
zástupcům zdravotních pojišťoven vyzývající k další úpravě indikací zformuluje Bednařík, 
Janůrková zajistí rozeslání – Příloha č. 19.  

Projekt MZ ČR pod záštitou AZV a financovaném EU tvorby sady Klinických 
doporučených postupů (KDP)   

Bednařík seznámil výbor se současným stavem - první pilotní projekt Sekundární prevence 
kardioembolického iktu je momentálně ve stádiu veřejné oponentury, další projekty v různé fázi 
schvalování a přípravy. Výbor ČNS bere na vědomí.  
 

Zadávání do registru SITS a RES-Q (Bednařík, Tomek) 
Výsledky jednání výboru sekce k možnostem  financování zadávání dat do registru v centrech 
z prostředků ČNS.  
Nový výbor sekce dosud nebyl zvolen, bude projednáno na dalším jednáním výboru. 
  
Informace o změně osob garantů Sekce cenové a úhradové regulace SÚKL 
Aktuální jmenný seznam osob garantů Sekce CAU je: Ing. Milan Vocelka, MUDr. Juraj Slabý, 
Mgr. Dominik Leplt 
Výbor ČNS bere na vědomí.  
 
Sdružení ambulantních specialistů představitelům odborných společností - žádost o 
podporu požadavků  - dr.Pretl vypracoval rozbor - Příloha č.6  proběhla diskuse o této otázce 
formou mailingu, návrh odpovědi ČNS - Příloha č.6a  
Výbor problematiku znovu diskutoval i za účasti dr.Pretla. Souhlasil se zněním předběžného 
stanoviska, který Bednařík odeslal předsedovi SAS. Nová konkrétní připomínka byla k 
problematice dispenzarizace. Výbor se shodl na tom, že o dispenzarizaci musí 
spolurozhodovat ambulantní specialista spolu s PL. Souhlasil i s tím, že reforma byla 
připravená bez konzultace s odbornými společnostmi.  
Bednařík s tímto definitivním stanoviskem seznámil zástupce SAS - Příloha č. 20  
 
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc NAPAN+  (Rusina) 
Pod záštitou MZ ČR ve spolupráci MSV, v součinnosti s WHO, .Demence jednou z priorit 
veřejného zdraví. Termín projednání na vládě podzim 2019. Podpora neurologického oboru.   
 
Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků   
Dopis předsedům odborných společností + doplnění kontaktu na portál Ministerstva 
zdravotnictví - Příloha č. 12 
Výzva pro členy výboru ČNS vybrat nominanta (nemusí být členem výboru) , který se 
problematikou bude za výbor zabývat.  
 
Vyjádření k návrhům pro zařazení přístrojů pro MPV do kategorizačního stromu -  
(Šonka)  Příloha č. 13 
Doc. Kemlink souhlasil s vypracováním oficiálního stanovisko ČNS. 
 

4. 
 

Webové stránky 
 
Postupné přecházení webových stránek Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie pod 
www.czech-neuro.cz  Doména http://www.imuno.neurologiefnhk.cz/ bude přesměrována na  
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/  
Výbor ČNS bere na vědomí. 
 

5. Sjezdy a jiné odborné akce 
 
ČSNS 2019  (Štětkářová, Rajtorová - Guarant) 

https://drive.google.com/open?id=1rEPTmrEqJXOC27ZhDgZIxS-8Jd5q7uBl
https://drive.google.com/open?id=1To7V6RCSMCFqkjwvSSA-Uc3bjtmJg5pL
https://drive.google.com/open?id=1asOvH3_o7O7Hvp8FQbcVUivqofeo0FRu
https://drive.google.com/open?id=1iOvvJdRbn08kS3aJnJEWMb05j6yWazrk
https://drive.google.com/open?id=1JitWicHh-HR3Hq16V-Goqc8OskGi-_Q2
http://www.czech-neuro.cz/
http://www.imuno.neurologiefnhk.cz/
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/


4 

27.11. - 30.11. 2019, Praha – KCP, https://www.csns2019.cz 
Diskutováno časové a obsahové schéma kongresu. Registrace otevřena po 30.4.2019  Příjem 
abstraktů konec srpna. Přesné termíny budou určeny na příštím jednání výboru. 
 

 
ČSNS 2020 (Kaňovský, Rajtorová) 

18. – 21. 11. 2020 (st – so)  

Prohlídka prostor 2.4.2019 -  NH Hotels, Clarion  Rastr NH hotel - Příloha č. 17, Příloha č. 

17a  

Pro uspořádání kongresu byl předběžně vybrán hotel Clarion. Definitivní výběr venue dle 

kalkulace. Termín rezervace - konec května. 

Speciální sekce se uspořádají mimo hotel Clarion.  

Výbor ČNS souhlasí. 
 

Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii  

Brno, 24.- 25. 10. 2019 
 
International Conference on Frontotemporal Dementias 2022 (ICFTD) - (Rusina)  
Praha, KCP, PCO Guarant. Kandidatura podána koncem února - výběr květen 2019. 
 

 6.  Vzdělávání 
  
SOR  
 
Doc Bar informoval o činnosti SORu.  
Místa a termíny atestačních kurzů, zkoušek a základního kurzu v roce 2019 jsou zveřejněny 
na webových stránkách, včetně zápisu z jednání SORu.V roce 2019 bude probíhat 
specializační vzdělávání kmene ještě dle starého vzdělávacího programu (14 denní kurz , 
zakončený písemným testem).  
Testovací otázky k písemnému testu projdou rekultivací a kontrolou členů SORu. Pro ústní 
zkoušku, nutnou k ukončení základního kmene od roku 2020, Zatím  MZdr nezveřejnilo 
zkušební podmínky.  
Prof. Štětkářová - Chybí návod jak psát atestační práce.  
Prof. Štětkářová připraví návod, který po schválení SORem , se zveřejní na stránkách ČNS.  
Vzorové atestační práce, kazuistiky, za předpokladu souhlasu autora, zveřejnit na stránkách 
ČNS. 
 
prof. Růžička - Informace k specializačnímuvzdělávání -  Příloha č. 14 
Další komunikace -  Příloha č. 14a 
Výbor diskutoval problematiku dosud oficiálně nezveřejněného vzdělávacího programu pro 
vlastní specializovaný výcvik oboru neurologie ve vyhlášce MZ. Příčinou je zřejmě dosud 
neujasněný status neuropsychiatrického kursu, který byl projednáván skupinou MZ (zástupce 
naší společnosti prof. Jech).ˇVýbor již dříve souhlasil, že kurs musí být opční a pokud bude pro 
neatestované neurology, musí být po kmeni, optimálně v rámci stáže neurologů na psychiatrii. 
Takto koncipovaný kurs však nebyl přeložen Akreditační komisi neurologie ke schválení. 
Pokud je však toto zařazení do vzdělávacího programu překážkou, nechť je z něj vyňat a bude 
mít stejný status jako další odborné kursy. Výbor pověřil Bednaříka zaslat toto stanovisko ČNS 
Mgr. Podhrázkému, řediteli odboru vědy a lékařských povolání MZČR s výzvou na urychlené 
zveřejnění vzdělávacího programu neurologie ve schválené podobě.  
Prof. Šonka prověří situaci u jiných odborných společností (v rámci ČLS) stran znovuotevření 
otázky zpětného prodloužení doby předatestační přípravy z neurologie, která byla zkrácena z 
5 na 4,5 let.    
 
 

https://www.csns2019.cz/
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Neuropsychiatrické vzdělávání   
Zatím bez vývoje. Zasedání pracovní neuropsychiatrické skupiny 19.3.2019  
MUDr. Uhrová bude průběžně informovat o aktuálním stavu. 
 
Wikipedia (Marusič, Ridzoň) 
Bude projednáno na dalším jednáním výboru. 
 

7. Ekonomika 
 

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

Průběžný ekonomický stav pozitivní. Není uzavřený rok 2018. ČLS JEP nevybírá členské 

příspěvky. Investice na rok 2019 jsou v přípravě. 

 

Sponzoring (Guarant)  
Aktuální stav sponzoringu - Příloha č. 7  
Partneři požadují zveřejnění rámcového programu kongresu.  
Výbor ČNS bere na vědomí. 

8. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
 
Nový editační systém – stabilnější a uživatelsky příjemnější. 
Není zásoba přijatých článků. Velká řada článků se odmítá – 40% 
Málo citací a autocitací.  IF nižší 0,33 
 

9. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík  
Kongres v Dubaji, Bednařík se zúčastní schůze národních delegátů.  
 
UEMS - Marusič 
 
EAN – Ehler  
 
Redukovaný sjezdový poplatek je do 10.4. Pokud není FEAN či řádný člen, tak spadá do 
kategorie: Associate Member (High income) a platí 513 Euro, mez 10.4. a 15.5. je to 613 Euro, 
a po 15.5. je to 663 Euro – tedy o 150 více. 
 
Schůze panelů – např. Panel of Neurotraumatology bude mít zasedání v neděli 30. června  
8:30-10:00 
Schůze vedoucích panelů a „task forces“ bude v neděli 30. června 12:30-14:30 
 
 
Cestovní grant EAN 2019 
Pro letošní rok byly zpřísněny podmínky pro žádosti o podporu od EAN grant. Většina žadatelů 
nemusí splnit jejich podmínky.  
Výbor se dohodl na dodatečné zrušení podmínky odmítnutí žádosti o cestovní grant ze strany 
EAN a současně navýšení příspěvku na 25 tis. Kč. Hromadný mailing s upozorněním členům ČNS 
s odůvodněním – vypracuje Janůrková 

  

10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nové žádosti  - Příloha č.8  
Žádosti byly schváleny.  
Nově přijatí členové:  MUDr. Faustová, MUDr. Horáková, MUDr. Hušková, MUDr. 
Janicadisová, MUDr. Jánský, MUDr. Jurák, MUDr. Kocka, MUDr. Kovalová, MUDr. 
Marušková, MUDr. Mojžišová, MUDr. Němečková, MUDr. Peřinová, MUDr. Pfeifer, MUDr. 
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Savchenko, MUDr. Saxunová, MUDr. Sližová, MUDr. Slovák, MUDr.Tkáčová, MUDr Vorlíková, 
MUDr. Vyhnálek, prof. Widimský. 
 
Žádosti o zrušení členství, aktualizace údajů v centrální evidenci - Příloha č.9   
 
Žádost MUDr. Sabely  o přidělení cestovního grantu na účast CONy - zamítnuto. 
 
Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků  
Na ČLS JEP neposkytli aktuální stav nedoplatků – poslední stav k 31.12.  
Složenky stále nejsou rozeslány. Upozornění na nedoplatky odložit až po zaslání aktuální 
databáze z ČLS JEP. 
 
Soutěž ČNS o nejlepší publikaci z roku 2018 

Termín přihlášek 31.3.2019. Přihlášeno 16 prací. 

Členové výboru budou obeslání k hodnocení.  

11. Informace o ČNS, z. s.  
 
 

12. Newsletter 
Navrhovaný harmonogram 2019 

1. vydání leden   - vydáno 

2. vydání březen - vydáno  

3. vydání červen - termín pro zaslání podkladů 31.5. 

4. vydání říjen   

5. vydání prosinec 
 

13. Různé 
 
Zpráva z panelu agentury pro zdravotnický výzkum (Bar)  
20 % z přihlášených grantů získá finanční podporu. Například ze 45 přihlášených grantů v 
panelu 04, 9 získalo grant. Apel na podávání co nejvíce přihlášek do soutěže AZV 2019 .  

 
ČSIM - žádost hromadný o mailing na členy ČNS.  
I přes nesouhlas ČLS JEP mailing rozeslalo. 
 
Informace z ČLS JEP (Šonka)  
- Nabídka  monotematická nebo monooborová čísla – Časopis lékařů českých.    
- Nabídka tiskové konference zaštítěné ČLS JEP (cca 10 do roka)  - navrhnout témata.  
 
Návrh ČNS na udělení ceny ČLS JEP 
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. - odůvodnění nominace prof. Brázdil - Příloha č.10  
 
Zahradní slavnost ke 100. výročí založení Společnosti Purkyňova pro studium duše a 
nervstva (r.1919) -  14.5.2019 od 13 hodin Vondráčkova posluchárna Psychiatrické kliniky 
1.LF UK a VFN v Praze. 
Program 
13:00 – PS ČLS JEP (Psychiatrická společnost ČLS JEP) 
13:30 – SNN ČLS JEP (Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP) 
14:00 – ČNS ČLS JEP (Česká neurologická společnost ČLS JEP) 
14:30 – předání medailí Za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie (PS ČLS JEP) 
15:00 – zasazení stromu (jednoho nebo tří) a odhalení pamětní desky 
16:00 – 18:00 – grilování a živá hudba (bude upřesněno) 
20:00 – představení v černém divadle IMAGE Theatre s rautem pro 120 osob 

https://drive.google.com/open?id=16e2sVdswXZoqAShQS1jehfJCZS9W5SWf
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Finanční spoluúčast ČNS  - 50.000,-Kč  
Všichni členové výboru ČNS jsou zváni. Sponzoring není nutný separátně shánět. Janůrková 
upřesní se sekretariátem psychiatrické společnosti způsob získávání vstupenek na večerní 
divadelní představení a jejich hrazení. Prof. Šonku bude požádán o zjištění více podrobných 
informací.  
 
Associační management (Janůrková) - Příloha č. 16 
Nové projekty jsou v přípravě.  
Odborný garant on-line knihovny – Marusič 
Odborný garant členské mobilní aplikace – Tomek 
Sociální média - vybrat  z řad členů ČNS 
 
 

14. 
 

Příští schůze v roce 2019:  
Termíny schůzky. 
Červen - 21.6. 10:30 Praha 
Září – 13.9. 10:30 Praha  
Listopad - ČSNS 2019 

 


