
 

 

Zápis z jednání  
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

14.6. 2019, 12:00, Brno  
 
Omluveni: Herzig, Tomek, Dienelt, Neumann, Marusič, Polívka,  
 

 Úvodem   
 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 5.4. 2019  
 

✓ Soutěž ČNS o nejlepší publikaci z roku 2018 - hodnocení prací hotovo 

✓ EAN granty - mailing na členy, web - hotovo 

✓ Indikace genetického vyšetření - odesláno na VZP 

✓ Vzdělávací portál - doména + grafika hotova 

✓ Žádosti o certifikace center pro diagnostiku a léčbu hlavy - přeposláno členům        
pracovní skupiny 

1. Sekce – Brázdil 
 
Volby do Cerebrovaskulární sekce 
Předseda volební komise - MUDr. Miroslav Čarek – Jihlava (předseda)  
-  1. kolo voleb - Příprava kandidatur -  3. 6. 2019 od 10:00 hodin – 12.6. 2019 do 10:00 hodin 
kandidátní listina předána předsedovi společnosti 
-  2. kolo voleb -  24.6. 2019 od 10:00 hodin – 3.7. 2019 do 10:00 hodin  
Výbor bere na vědomí. 

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Stanovisko výboru Neuromuskulární sekce ČNS ČLS JEP k léčbě spinální svalové 
atrofie nusinersenem (Spinraza) u dospělých pacientů -  Příloha č. 1.  Výborem ČNS 
schváleno 13.5.2019 - zveřejněno na webových stránkách. 
Proběhne jednání s plátci, kde bude přizvána ČNS.  
Výbor ČNS bere na vědomí. 
 
Žádost MZČR o stanovisko k provozování k provozování chiropraxe v rámci živnosti.  
Vyjádření ČNS - problematika spadá do odborné gesce Společnosti myoskeletální 
medicíny (MUDr. Jandová)  Příloha č. 2 
 
Připomínkové řízení - návrh novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., o personálním zabezpečení 
zdravotních služeb. Bez připomínek 
   
Připomínkové řízení - návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů - Bez přípomínek.  
  
Připomínkové řízení - návrh  novely vyhlášky č. 134/1998Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami  - Bez připomínek 
 
Připomínkové řízení - návrh zákona o zdravotnických prostředcích  – Bez připomínek 
 
Připomínkové řízení - návrh novely zákona č. 48/1997 Sb, zákona o veřejném zdravotní. 
Bez připomínek  
 

https://drive.google.com/open?id=1TxRHYm3yUl4lxK1TpVUc2NYUjMVAAy6V
https://drive.google.com/open?id=1ouB-YlFdd_hv1EhprppaQTAL0sMQNX9E
https://drive.google.com/open?id=1epyFyIwVLxlWNeYUOaG9Rh8WgRgn6-K4
https://drive.google.com/open?id=1XEMwV8KPqxFrif5pP9ejjowfgiX_nvnI
https://drive.google.com/open?id=1AGF57UCMOKuXz1oEr-5V4QqxTFENTErF
https://drive.google.com/open?id=1HBUGa9HOmQf_k2q00YX02VHMiuEDwkbZ
https://drive.google.com/open?id=1rRUY_3Z9YdMWOCsGt9UJG4nkgx_bXgcL
https://drive.google.com/open?id=1DbIT8vzMYK3g4QsrxlzT2AMNGdO5d77q
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Zdravotnictví 

 
Seminář pro lékaře se zaměřením na získání praktických zkušeností v oblasti léčebného 
konopí - 17.6.2019 Praha, účast prim. Marta Vachová. 
 
Indikace genetického vyšetření 
Žádost ČNS o revizi indikací genetického vyšetření pro odbornost 2019 (neurologie) 9.4.2019 -  
Příloha č. 3   Vyjádření VZP 30.4.2019  - Příloha č. 3a  
Výbor navrhuje koordinovaný postup spolu s dalšími dotčenými odbornými společnostmi. 
Bednařík zformuluje stručný dopis předsedům odborných společností a Janůrková přes ČLS 
JEP rozešle. Podle odezvy pak případný další koordinovaný postup, který bude projednán na 
příštím výboru. 
 
Vyjádření k návrhům pro zařazení přístrojů pro MPV do kategorizačního stromu -   
Žádost End Duchenne na vypracování stanoviska. Vypracoval Doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 
Příloha č. 4  Návrh na udělení odměny ve výši 3.000,- Kč  za  expertízu - schváleno výborem 

per rollam. Vyplacení odměny zajistí Janůrková. Následného jednání pacientské organizace na 
MZ v této záležitosti se zúčastnil prof. Šonka. Zatím nebylo vyhověno. Nutné společné 
stanovisko neurologické, plicní a anesteziologické společnosti - koordinaci zajistí prof. Šonka.   
 
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.  
Korespondence MUDr. Krawczyk - Příloha č. 5 
Zástupce ČNS - MUDr Ridzoň. Janůrková nahlásí. 
 
eNeschopenka spuštění od 1.1.2020 - informační materiály MPSV - Příloha  č. 6 
 
Chronický únavový syndrom (Kubala - Havrdová)   
Obecné stanovisko k dané problematice chronického únavového syndromu, ke zveřejnění.  
Čeká se na reakci MZČR. 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje - pozvánka k výběrovému řízení  - 5.6. 2019  ve 13:50. 
Zástupce ČNS prim. Neumann.   
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje -  pozvánka k výběrovému řízení 19.6.2019 - zástupce 
ČNS prof. Bednařík 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina - pozvánka k výběrovému řízení 24.6.2019 - zástupce ČNS 
MUDr. Marek Pernička  (neurologie Jihlava).  
 
Žádostí o certifikaci centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy  
Nové žádosti - neurologické odd. MN v Ústí nad Labem; Neurologickém oddělení Nemocnice 
České Budějovice; Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol;  neurologické oddělení v 
nemocnici Krnov; Neurologického odd. Nemocnice Nový Jičín, neurologické oddělení Krajské 
nemocnice T. Bati a.s. Zlín 
V současné době probíhá rozšíření sítě center, které schvaluje Sekce a současně výbor ČNS.  
V současné době schváleno přibližně 20 center. Upozorněno na fakt, že podmínky pro 
přihlášení zdravotnického pracoviště do sítě center nejsou na webu sekce jednoznačně 
definovány. Bude upozorněn předseda sekce, aby podmínky byly formalizovány, optimálně 
formou jednoduchého dotazníku a definovaných požadavků nebo vzorové žádosti (Bednařík, 
Janůrková).  
V současné době probíhají jednání o ceně aimovigu a způsobu jeho praktické administrace. 
Pokud bude zvolen model centrové léčby, ČNS doporučí stávající síť center, nutné však 

https://drive.google.com/open?id=117Ew9ndJ1NttIVpWDohVJeSB7Akiwx55
https://drive.google.com/open?id=117Ew9ndJ1NttIVpWDohVJeSB7Akiwx55
https://drive.google.com/open?id=1NuYqqiff8GQrs5QXn7u4mlvjVl7Ib44h
https://drive.google.com/open?id=15qX_lgn24WKZsgNJHjND2rEW0y8sruKu
https://drive.google.com/open?id=1P9rAEUVFWUnlNau5qKIgAIOGHgcNsRVQ
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sledovat vývoj a počet center případně zastropovat. Janůrková připraví seznam všech žádostí 
o certifikaci včetně již schválených center.  
 
Registrační listy  (Ostrý)  
Byly schváleny dva nové elektrofyziologické kódy: 

29181 - INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGICKÁ MONITORACE EVOKOVANÝMI 
POTENCIÁLY Á 15 MINUT 
29241 - INTRAOPERAČNÍ ELEKTROMYOGRAFIE A NEUROGRAFIE Á 15 MINUT 
Nyní jsou součástí návrhu vyhlášky, resp. číselníku pro rok 2020, po schválení ministrem 
budou platné. Bylo by vhodné je promítnout do DRG - Bednařík osloví tvůrce DRG-restartu 
stran možnosti implementace.  
 
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. 
  
Asociace klinických psychologů ČR se obrátila na ČNS se žádostí o podporu v přesunu 
oboru klinická psychologie z tzv. nelékařského zákona č. 964/2004 Sb. (nelékařská povolání) 
pod zákon 96/2004 (lékařská povolání) (osobní jednání prof. Bednaříka s Mgr.Jahnovou, 

místopředsedkyní AKP) Příloha č. 24, Příloha č 24b 
 
Stanovisko výboru ČNS: Výbor České neurologické společnosti ČLS JEP aktuálně vnímá 
soulad s odbornými argumenty profesní, odborné společnosti klinických psychologů (AKP ČR) 
v potřebě jednotného vzdělávání v psychoterapii (po stránce formální i obsahové) pro lékaře i 
klinické psychology pod jedním zákonem. Z tohoto důvodu v návaznosti a ve shodě s 
dřívějším stanoviskem ČNS z roku 2013 Příloha č. 7a, dlouhodobě podporuje snahu AKP ČR 
o přechod klinických psychologů do zákona č. 95/2004 Sb. Stanovisko zašle Janůrková.  
 

Doporučený postup řízení vozidel, OSAS (Šonka)  
Průvodní dopis - Příloha č. 19 
Doporučený postup - Příloha č. 19a 
 
Materiál bude připomínkován členy výboru - termín zaslání připomínek do 21.6.2019 - a finální 
verze pak bude schválena per rollam.   
 

Žádost o Vyjádření k efektivitě rehabilitace neurostimulátorem  - Sdružení mladých 
sklerotiků,  Příloha č. 20. Vyjádření vypracovala prof. Kubala-Havrdová - Příloha č. 20a 
Výbor ČNS s vyjádřením souhlasí. Odpověď zašle Janůrková 
 

4. 
 

Webové stránky 
 
Postupné přecházení webových stránek Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie pod 
www.czech-neuro.cz  Nová doména www.neuro-imunologie.cz , vlastník domény ČNS z.s.  
Výbor ČNS bere na vědomí. 

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

27.11. - 30.11. 2019, Praha – KCP, https://www.csns2019.cz 
Předběžný program Příloha č. 8 –  Termín pro zaslání připomínek a doplnění do 19.6.2019. 
Byli vyzváni členové sekcí. Janůrková rozešle výzvu členům výboru.  
Základní informace Příloha č. 8a 
Příjem abstraktů bude spuštěný 1.7. 2019 
Termín na zaslání abstraktů konkrétně 20. 9. 2019. + prodloužení  
Příjem abstraktů bude spuštěný 1.7. 2019 - on-line stejný postup jako rok 2017 
Termín na zaslání abstraktů konkrétně 20. 9. 2019.  
 

https://drive.google.com/open?id=19fkNYNS8Hi_kGXkOl2kcHQyT3-2oSKfG
http://www.czech-neuro.cz/
http://www.neuro-imunologie.cz/
https://www.csns2019.cz/
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ČSNS 2020 (Kaňovský, Rajtorová) 
18. – 21. 11. 2020 (st – so)  
Porovnání nákladů hotel Clarion vs NH hotel -  Příloha č. 9  

Pro uspořádání kongresu byl vybrán hotel Clarion.  

Na rok 2020 zaslaná objednávka na: 
● Pevnost poznání – potvrzeno, zatím bez kalkulace 
● Moravské divadlo Olomouc - rezervace, čeká se na písemné potvrzení 
● Restaurace Entrée - rezervace, čeká se na písemné potvrzení 

Výbor upřednostňuje uspořádání společné večeře výboru ČNS a SNS.  

 

Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii  

24.- 25. 10. 2019, Holiday Inn,  Brno 
http://www.ta-service.cz/neurofyziologie2019/  
termín pro zaslání abstraktu  - 17.9. 2019 
 
International Conference on Frontotemporal Dementias 2022 (ICFTD) - (Rusina)  
Praha, KCP, PCO Guarant. Posunutí termínu rozhodnutí - září. 
 
14th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) (Bednařík)  
Žádost o propagaci - Příloha č.10   
Na výzvu nereagovat, pouze přidat akci na web - zajistí Janůrková 
 

 6.  Vzdělávání 
  
SOR (Bar) 
 
V květnu proběhla schůze všech zástupců SORu a KORu, (zástupce ČNS Růžička).  
Téma:  zkoušky po nově akreditovaném základním kmeni. Platí pro lékaře , kteří se zapsali do 
specializačního vzdělávání po 1.7.2017  Zkoušky budou pouze ústní. Zkoušky organizují  
lékařské fakulty samostatně. Komise určuje děkan fakulty.  Fakulty musí vypsat termíny 
zkoušek a termíny kurzů do 19.7.2019.  Studenti musí absolvovat zkoušky pouze na svých 
fakultách. Otázky (okruhy) budou jednotné, v současné době SOR tvoří jejich komplet. Termín 
pro zaslání otázek do 30.9..2019. Je žádoucí, aby školitelé se zúčastnili atestační zkoušky.  
 
Vzdělávací program neurologie 
Poslední verze vzdělávacího programu neurologie, včetně začleněného neuropsychiatrického 
kurzu. Ke schválení Akreditační komisí . Příloha č. 11  a   Příloha č. 11a  
 
Akreditace zdravotnických zařízení pro specializační vzdělávání v obour neurologie 
před kmenem - Bednařík informoval o osobním jednáním s Mgr.Podhrázkým, následně bude   
AK řešit některá pracoviště, jejichž žádosti nesplňují požadované podmínky obsažené v nové 
vyhlášce. Mgr. Podrázký požadoval systémové řešení, ne jednotlivé výjimky. Po diskusi se 
výbor shodl na doporučení pro AK, aby zohledňovala v prvé řadě kvalitu vlastního 
neurologického vzdělávání, zatímco požadavky týkající se “kolečka” by měly mít nižší prioritu a 
mělo by být umožněno vzdělávání v chybějících specializacích zabezpečit v omezené míře 
smluvní formou.    
  
Oficiální zprávu do newsletteru týkající se novinek s postgraduálním vzdělávání vypracuje 
Kaňovský.  
 
Wikipedia (Marusič, Ridzoň) 
Projednat na příštím jednání. 
 

http://www.ta-service.cz/neurofyziologie2019/
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7. Ekonomika 
 

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

Zpráva pokladníka - Příloha č. 25 
ČLS JEP neposlala aktuální stav. předložené výsledky jsou k dubnu 2019. 
 

 

Vyúčtování asociačního managementu 1- 4/2019  
Vyúčtování - Příloha č. 18 
Očekávané příjmy - Příloha č. 18a 
Faktura - Příloha č. 18b  Zápočet - Příloha č. 18c - uhrazeno 29.5.2019 
 
Sponzoring (Guarant)  
Aktuální stav sponzoringu - Příloha č. 22 
 
Výbor ČNS bere na vědomí. 

8. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
 
Vyšlo číslo 3/2019. Postupná příprava číslo 4/2019.  V recenzním řízení je 46 článku. Nový  
OJS  - stabilnější a uživatelsky přátelštější. V červnu se očekává zveřejnění hodnoty IF za rok 
2018.  V budoucnu lze IF zvýšit především publikaci a následnou citaci odborných doporučení. 
V čísle 1/2019 vyšla Lehká mozková poranění, CVS připravuje aktualizaci doporučeni pro 
Mechanické trombektomie.  
 

9. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík  
 
Cestovní grant EAN 2019 
Schválené žádosti o granty - Dorňák, Hvizdošová, Lerch, Svrčinová. Seznam včetně prací:   
Příloha č. 12 
Zasláno na ČLS JEP k proplacení. Výše grantu 25.000,-Kč.  
Nová podmínka grantu 2020: Žadatel musí přiložit čestné prohlášení, že náklady, které jsou 
hrazeny z grantu ČNS, nejsou duplicitně hrazeny z jiných zdrojů.   
Vyplácení grantu nově formou darovací smlouvy.  
 
 
Dohoda s ESO o zvýhodněné certifikaci cerebrovaskulárních a iktových center v ČR - 
(Škoda) - Příloha č. 23 
Výbor ČNS tuto aktivitu vítá a s dokumentem souhlasí.  
 

10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
      
 
Nově přijatí členové ČNS:  
MUDr. Vlasta Savuláková – Ústí nad Labem, 
MUDr.Aneta Rajdová - Brno (neuromuskulární sekce) 
MUDr.Tomáš Boušek - Brno 
Mgr. Kateřina Bučilová – Olomouc 
MUDr. Anna Šprochová – Praha 
Mgr. Eva Hényková - Olomouc  
 
Přihláška MUDr. Pavol Kostka - motivační dopis, CV - Příloha č. 14  
Již dříve bylo panu doktorovi členství v ČNS zamítnuto.  
Novým hlasování výboru nebylo členství MUDr. Kostky schváleno (výsledky hlasování: 10 x 

https://drive.google.com/file/d/16KfIRKdjqq6Xl6P4L_d7Yieqp8Q3PzuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1fE_1lEqe1WdEU3hvmGvd92KuOpvp1q0Y
https://drive.google.com/open?id=1fE_1lEqe1WdEU3hvmGvd92KuOpvp1q0Y
https://drive.google.com/open?id=1fE_1lEqe1WdEU3hvmGvd92KuOpvp1q0Y


6 

proti přijetí, 1x zdržení se hlasování).    
  
K přihlášce MUDr. Gorazd Bernard Stokina vyžádat doložení motivačního dopisu.   
 
Žádost o snížení členského příspěvku, žádosti o zrušení členství, aktualizace údajů v centrální 
evidenci - Příloha č. 15   ČNS snížení příspěvků nepodporuje. Janůrková zašle vyjádření.  
 
Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků  
Na ČLS JEP neposkytli aktuální stav nedoplatků – poslední stav k 31.12.  
Složenky na členské příspěvky rozeslány. Zatím ale nejsou zaúčtovány platby. 
 
Soutěž ČNS o nejlepší publikaci z roku 2018 

Přihlášeno 16 prací.  

V kategorii 1. Cena ČNS za vynikající originální práci - cenu získala publikace: 
Jan Rusz, Tereza Tykalova, Anna Fecíkova, Daniela Stastna, Dusan Urgosík, Robert Jech,  
"Dualistic effect of pallidal deep brain stimulation on motor speech disorders in 
dystonia"  Brain stimulation 
 
V kategorii 2.Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kazuistiku cenu získala publikace:  
Pavel Dušek, David Školoudík, Jan Roth, Petr Dušek.  "Mitochondrial membrane protein-
associated neurodegeneration: a case report and literature review". Neurocase.  
 
V kategorii 3. Cena ČNS za nejlepší monografii či učební text cenu získala monografie: 
Martin Vališ, Zbyšek Pavelek a kolektiv. Roztroušená skleróza pro praxi. Maxdorf s.r.o. 
 
V kategorii 4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající originální 
práci roku - cenu získala publikace: 
Dorňák Tomáš, Král Michal, Sedláčková Zuzana, Šaňák Daniel, Čecháková Eva, Divišová 

Petra, Zapletalová Jana, Kaňovský Petr. "Predictors for Intracranial Hemorrhage Following 

Intravenous Thrombolysis in Posterior Circulation Stroke". Translational Stroke Research  

Výbor ČNS s výsledky souhlasí. Mimořádná cena nebyla udělena.  

Upravit pravidla příštího ročníku soutěže - knihy se budou hodnotit až při jednání výboru. Do 

celkového hodnocení hlasování uvádět IF + časopisy.  

11. Informace o ČNS, z. s.  
 

12. Newsletter 
Navrhovaný harmonogram 2019 

1. vydání leden   - vydáno 

2. vydání březen - vydáno  

3. vydání červen - termín vydání červen/červenec 

4. vydání říjen   

5. vydání prosinec 

 

13. Klinický doporučený postup Antikoagulační léčba v sekundární prevenci iCMP a TIA 
kardioembolické etiologie prošel veřejnou oponenturou, jeho finální verze bude schvalována 
Garanční komisí - viz Příloha č. 21.  
Stejný tým nyní pracuje na KDP Sekundární prevence aterotrombotického iCMP a TIA. 
 
 
 

14. Různé 
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Dohadovací řízení k rozpočtové vyhlášce ve zdravotní péči pro rok 2020 (Škoda)   
Zprávu vypracuje prim. Škoda.  
 
Zahradní slavnost ke 100. výročí založení Společnosti Purkyňova pro studium duše a 
nervstva (r.1919)  - prof. Šonka 
Prof. Šonka informoval o průběhu slavnosti.  
 
Asociační management - projekty  (Janůrková)  
On-line knihovna – Marusič  

- web server připraven: http://cns.mmsw.cz/ 
- návrh grafiky Příloha č. 17 
- uzavřená část pro členy SORu - testovací otázky (Bar)  

 
Mobilní aplikace – Tomek 

- přípravy obsahu červen 2019 
- vystavení aplikace na google play - červenec 2019 

 
Výbor ČNS  bere na vědomí.  

15. 
 

Příští schůze v roce 2019:  
 
Září - Výběr termínů  13.9. nebo 24.9. 2019, Praha 10:30. Výsledky hlasování:  
https://doodle.com/poll/qmuprrfey2ss6fim  
Vybrán termín 24.9. Praha 10:30 
 
Listopad - ČSNS 2019 
 
Termíny na rok 2020 vybrat s předstihem – Bednařík. Janůrková připraví Doodle.  

 

http://cns.mmsw.cz/
https://drive.google.com/open?id=1LC0AMvgmLvkybENSx5y5yRDC7Z4WkVOw
https://drive.google.com/open?id=1LC0AMvgmLvkybENSx5y5yRDC7Z4WkVOw
https://drive.google.com/open?id=1LC0AMvgmLvkybENSx5y5yRDC7Z4WkVOw
https://doodle.com/poll/qmuprrfey2ss6fim

