
 

 

Zápis z jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

24.9. 2019, 10:30, Praha   
 
Omluveni: Bar, Herzig, Kaňovský, Korsa, Havrdová, Ostrý, Rusina, Štětkářová, 
 

 Úvodem   
 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 14.6. 2019  
 

✓ Odměna pro dr. Kemlinka - DPP posláno k výplatě na ČLS JEP 3000,- 

✓ EAN granty - posláno k výplatě na ČLS JEP 4x  25.000,-  

✓ Ceny ČNS 2018 - posláno k výplatě na  ČLS JEP 4 x 20.000,- 

✓ Indikace genetického vyšetření - výzva vybraným OS rozeslána  

✓ Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků -     
zástupce ČNS - nahlášen MUDr. Ridzoň 

✓ Vytvoření podmínek pro žádosti o certifikace center pro diagnostiku a léčbu  
bolestí hlavy - předseda sekce požádán o upřesnění podmínek žádostí. 

✓ Seznam schválených a neschválených žádostí o certifikaci - hotovo 

✓ Asociace klinických psychologů - stanovisko ČNS odesláno 

✓ Vyjádření ČNS k efektivitě rehabilitace neurostimulátorem - odesláno 

✓ Vzdělávací portál - doména + grafika hotova 

✓ Mobilní aplikace - vystavena na google play 

✓ CONy - přidáno na web ČNS 

✓ Nové podmínky cestovních grantů ČNS 2019 - připraveny  
 

1. Sekce – Brázdil 
 
Cerebrovaskulární sekce - výsledky voleb do výboru 

Volby se konaly v termínu od 3.6. – 3.7. 2019. Volební účast 2. kola 48,92% 
Předseda volební komise - MUDr. Miroslav Čarek – Jihlava (předseda)  
 
Nově zvolený výbor sekce: 
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. 
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D. 
MUDr. Martin Kovář 
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. 
prim. MUDr. Jiří Neumann 
MUDr. Petra Reková 
MUDr. Dagmar Součková (Sváčková) 
doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D. 
prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. 
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. 
MUDr. Martin Šrámek 
prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. 
prim. MUDr. Daniel Václavík, Ph.D. 

Nový předseda sekce bude zvolen 3.10.2019 v rámci prvního zasedání sekce. 
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Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
Nabídka k aktivní účasti na ČSNS 2019 - viz email prim. Marková - Příloha č. 1a 
 
Žádostí o certifikaci centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Doležil) 
Přehled v současnosti schválených a neschválených center pro diagnostiku a léčbu bolestí 
hlavy na základě jednání výboru sekce dne 20. září. - Příloha č. 1 
 
Nově schválená centra:  
Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 
NZZ- Privátní ordinace neurologie, Hradec Králové  
VFN a 1.LF UK, Praha  
Neurologie Valašské Meziříčí 
 
Předseda sekce odůvodnil výběr schválených center. Výbor předložený seznam schválených 
center odsouhlasil. Sekce aktualizuje seznam center na webu – nyní 25 center v ČR. 
 

Výbor ČNS se domnívá, že udělování certifikace nemělo být podmíněno aktivní účasti na 
kongresech a požádal předsedu sekce o předání tohoto stanoviska výboru sekce s tím, aby 
seznam schválených center byl ještě doplněn, zejména o regionálně významná centra.  
 
Další aktivity sekce:  
V přípravě tvorba odborných stanovisek k biologické léčbě, budou zaslány výboru 
k připomínkování - referenti budou Brázdil, Škoda a Tomek. 
Registr pacientů pro biologickou léčbu na bolesti hlavy. Financování sponzory.  
 

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG 
verze 2.0 - Bez připomínek 

Žádost  MPSV o stanovisko k problematice posuzování a rozhodování o potřebě 
dlouhodobé péče. Nebylo vydáno žádné stanovisko. 

Připomínkové řízení k návrhu na změnu přílohy č. 1 vyhlášky č. 221/2018 Sb., o 
vzdělávání v základních kmenech lékařů ( gynekologicko-porodnický a neurologický)   
Bez zásadních připomínek - pouze nesprávně označené odstavce.  

Výzva Technologické  agentury ČR - zefektivnění a standardizace postupů ošetřujícího a  
posudkového lékaře při posuzování dočasné pracovní neschopnosti 
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/128238; 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=265573 
ČSN se do projektu nebude zapojovat.  

Připomínkové řízení návrh novely zákona č. 95/2004 Sb. týkající se změny financování 
specializačního vzdělávání prostřednictvím rezidenčních míst. Bez připomínek  

Připomínkové řízení "Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení pro rok 2020":  bez přípomínek 
 
Připomínkové řízení - Návrh změnového zákona k zákonu č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích ve vztahu k IVD a k zákonu o správních poplatcích a zákonu 
o regulaci reklamy: bez přiipomínek  

Dotaz MZ k otázkce zrušení věkového limitu 18 let pro léčbu konopím pro léčebné použití 
- Odpověd: nepřísluší ČNS, ale Společnosti dětské neurologie 

https://drive.google.com/open?id=1QFm8AdtwtAq__QEKp-oe365kt-_54SP_
https://drive.google.com/open?id=1drSJICw0y9krIhYyZJg5ujETJgDHBm8b
https://drive.google.com/open?id=1drSJICw0y9krIhYyZJg5ujETJgDHBm8b
https://drive.google.com/open?id=1drSJICw0y9krIhYyZJg5ujETJgDHBm8b
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/128238
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=265573
https://drive.google.com/open?id=1CLjFwEjXrJlyKqM7gGOkrtPMqjFpWODD
https://drive.google.com/open?id=1h8LmketccjCwQTfCsXzhn7IgUNEAktBf
https://drive.google.com/open?id=1h8LmketccjCwQTfCsXzhn7IgUNEAktBf
https://drive.google.com/open?id=1fCTKAHOc7r4aGyzJotgKTS37GCfn0MHJ
https://drive.google.com/open?id=1fCTKAHOc7r4aGyzJotgKTS37GCfn0MHJ
https://drive.google.com/open?id=1fCTKAHOc7r4aGyzJotgKTS37GCfn0MHJ
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Dotazník MZ k zjišťování možností měření a kontroly kvality zdravotní péče při využití 
zdravotnických dat - Odpověď  Příloha č. 5.  Následná komunikace s MZ - RNDr. Rybářem 
stran podpory v oblasti získávání dat a zakládání registrů - Bednařík. Emailová komunikace s 
RNDr. Rybářem - Příloha č. 5a 

Žádost o Vyjádření k efektivitě rehabilitace neurostimulátorem  - Sdružení mladých 
sklerotiků,  Příloha č. 20. Vyjádření ČNS odesláno 20.6.2019 -  Příloha č. 10 
 
VPŘ návrhy vyhlášek o kompetencích lékařů po základním kmeni II. - neurologie Termín 
k zaslání připomínek 10.10.2019 
 
Výbor ČNS bere na vědomí.  

3. 
Zdravotnictví 

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje - pozvánka k výběrovému řízení  - 28.8. 2019  ve 
13:50. Zástupce ČNS primář Brichta z FN u sv.Anny v Brnĕ 
 
Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků   
Zástupce ČNS -  MUDr Ridzoň.  Zatím bez vývoje.  

Nominace zástupce ČNS  do pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro otázky 
amyotrofické laterální sklerózy - As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. z FN Motol, který 
s nominací souhlasil. Výbor ČNS bere na vědomí.  

Seminář pro lékaře se zaměřením na získání praktických zkušeností v oblasti 
léčebného konopí - 17.6.2019 Praha, účast prim. Marta Vachová - zpráva?  
Požádat prim. Vachovou a zprávu – zajistí Janůrková 
 
Chronický únavový syndrom (Kubala - Havrdová)   
Obecné stanovisko k dané problematice chronického únavového syndromu, ke zveřejnění.  
Čeká se na reakci MZČR.  
Komentář prof.Kubaly Havrdové: zatím není nic nového, máme přiděleného praktika, který se 
mnou a prof. Bartůňkovou sdílí stejnou "attitude", že jde ne o nosologickou jednotku, ale 
syndrom, který má být sledován a jiné choroby vylučovány - rozhodli jsme se zatím vyčkávat, 
dokud MZ nepřijde s dalšími návrhy... 
 
Dohadovací řízení k rozpočtové vyhlášce ve zdravotní péči pro rok 2020 (Škoda)   
Žádost ČNS ze den 17.6.2019  - Příloha č. 4    
Vyjádření MZ ČR ze dne 1.8.2019  -  Příloha č. 4a  
Návrh na navýšení koeficientu úhrad pro centrovou léčbu RS na 1.338 (navýšení o 0,8). 
Příznivý výsledek. Návrh nezahrnuje problematiku úhrady biologické léčby migrény, jež se 
bude muset řešit zvlášť po stanovené úhrady SÚKL. Prim. Škoda vypracuje zprávu na 
plenární schůzi.  
 
Pracovní skupina RS (Škoda)  
Definitivní schválení center Vysoce specializované péče o pacienty s RS, která prošla 
akreditací. Vyjde ve Věstníku MZ  
 
Asociace klinických psychologů ČR  
Žádost o podporu v přesunu oboru klinická psychologie z tzv. nelékařského zákona č. 
964/2004 Sb. (nelékařská povolání) pod zákon 95/2004 (lékařská povolání)  
ČNS podporuje snahu AKP ČR o přechod klinických psychologů do zákona 95/2004. Celé 
znění stanoviska ČNS ze dne 9.7.2019 - Příloha č. 6   

https://drive.google.com/open?id=1yzFjJOh4GiG8MmNZknry8-Aq5hgGANbt
https://drive.google.com/open?id=1HrkEkUMOtCAllXhk3tN5CKDQnp6taTNZ
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Kategorizace  DUPV (Šonka)  
Zápis z pracovní schůzky k projednání kategorie ZP pro invazivní a neinvazivní domácí plicní 
ventilaci 18.6.2019 - Příloha č. 12  
 
Zápis z jednání VZP z 9.9.2019 - Příloha č. 28 
Zápis MUDr. Lněnička z 11.9.2019  - Příloha č. 28a  
DUPV metodika ČSARIM - Příloha č. 28b 
Formulář - Řešení naléhavých a akutních stavů - Příloha č. 28c 
Formulář - Žádost DUPV - Příloha č. 28d  

VZP vyžaduje vypracování odborného stanoviska. V současné době se shromažďují 
materiály, které se budou moci na odborného stanoviska použít.   

Indikace genetického vyšetření 
Žádost ČNS o revizi indikací genetického vyšetření pro odbornost 2019 (neurologie) 9.4.2019 
-  Příloha č.9a   Vyjádření VZP 30.4.2019  - Příloha č. 9b  
 
Žádost ČNS o stanovisko odborných společností zde dne 8.7.2019 - Příloha č. 9 
Na základě námitek prof. Macka, Dodatečně připojeno vyjádření: v rámci zachování objektivity 
prof. Bednařík sdělil, že společnost klinické genetiky se snažila při jednání s pojišťovnami 
podpořit naše požadavky na změnu původně dohodnuté úpravy a ústy svého předsedy prof. 
Macka vyjádřila ochotu spolupracovat na optimalizaci indikací s naší a ostatními odbornostmi. 
 
Přehled oslovených odborných společností - Příloha č. 8  Souhrnný přehled všech odpovědí:   
https://drive.google.com/drive/folders/164zlbPfUJ55QBnJ8opJboag-
ztM0pKPB?usp=sharing 
 
Vyjádření ČNS pro VZP (Šmehlík) - revize kódů nebyla promyšlená. Výzva k dalšímu jednání. 
Stanovisko vypracuje Bednařík. Do kopie všechny OS, které ČNS podpořili. 
 
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 oslovil tvůrce DRG - restartu 
stran možnosti implementace - zatím bez reakce.  
 
Zadávání do registru SITS a RES-Q (Bednařík, Tomek) 
Výbor ČNS se domnívá, že je třeba systémově pořešit financování nejenom 
cerebrovaskulárních registrů, ale všech neurologických registrů. Členové výboru ČNS, zvolení 
do výboru cerebrovaskulární sekce, projednají na nejbližším zasedání sekce, resp. zjistí, jaké 
je stanovisko výboru sekce (včetně možného spolufinancování z prostředků ČNS).  
 
Léčba SMA nusinersenem (Spinraza) - jednání na VZP s  náměstkem ing. Šmehlíkem za 
účasti společnosti dětské neurologie (Kršek, Haberlová), zástupců dvou neuromuskulárních 
center zařazených do ERN - Motol (Mazanec) a Brno (Voháňka) + Bednařík (ČNS). 
Prezentována nová rozšířená indikační kritéria pro dětské pacienty (do 18 let bez omezení). 
Zástupci dětských a dospělých center vyjádřili nutnost podpory center, které nejsou schopny 
implementovat nové náročné léčebné postupy. Na výzvu p.náměstka Šmehlíka zástupci 
center zařazených do sítě ERN, (za dětskou i dospělou neurogii) zesumarizovali narůstající 
požadavky v souvislosti s centralizací vysoce specializované neuromuskulární péče včetně 
zavedení léčby SMA nusinersenem, zejména chybějící personální kapacity. Přiložený materiál 
byl schválen výborem České společnosti dětské neurologie (Popis NM center pro dětské 
pacienty - Příloha č. 17), výbor ČNS schválil materiál předložený neuromuskulárními centry 
pro dospělé pacienty (Popis NM center pro dospělé pacienty - Příloha č. 17a).   

https://drive.google.com/open?id=1PmBR9WRJylh7RHq_DYU143pbkU1GGvK8
https://drive.google.com/open?id=1PmBR9WRJylh7RHq_DYU143pbkU1GGvK8
https://drive.google.com/open?id=1y-vmiorqdSX8euxS31r2KovOWwzKnDxh
https://drive.google.com/open?id=1y-vmiorqdSX8euxS31r2KovOWwzKnDxh
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=1epK3E2ItOGqXXFAI7X3mz9Rv50whCxNh
https://drive.google.com/drive/folders/164zlbPfUJ55QBnJ8opJboag-ztM0pKPB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/164zlbPfUJ55QBnJ8opJboag-ztM0pKPB?usp=sharing
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Bednařík odešle materiál na VZP a výbor bude informován o dalším vývoji. Dokument bude 
sloužit jako model pro další centra.  
 
Neuromuskulární registry AINSO, READY a MYREG: V souvislosti s GDPR je potřeba 
uzavřít smlouvu mezi vlastníkem (správcem) dat, kterým je odborná společnost, a technickými 
zpracovateli, kterými jsou IBA a Software production s.r.o.Výbor souhlasil, aby smlouva na 
straně odborné společnosti byla uzavřena s ČNS, z.s., která má právní subjektivitu.   
Rámcovou smlouva o vymezení rolí a zápis z ČNS z.s. připraví Bednařík/Janůrková. 
 

4. 
 

Webové stránky 
 
www.kognice.cz - prodloužena udržovací doména a hosting. Přesměrování na 
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-kognitivni-neurologie/ 
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  
Program - https://www.csns2019.cz/program/ 
Termín na zaslání abstraktů 20. 9. 2019 -  prodloužení 10.10.2019 
Aktuální informace - prezentace Příloha č. 29  
Počet přihlášených k účasti - 334 
Výukové kurzy počet přihlášených - 158  
Počet přihlášených abstraktů - 118 
Společenský večer - 102 
Počet osob na zahájení - 168 
Janůrková zajistí hromadný mailing na členy s oznámení prodloužení abstrakt + nový program  
 
Aktuální stav sponzoringu - Příloha č. 30 
Porovnání roku 2017 a 2019 - Příloha č. 30a 
Členové výboru jsou vyzváni ke spolupráci při komunikaci s potenciálními sponzory. 
Janůrková připraví seznam firem.   
 

- Jednání výboru  
            27.11. od 10h Guarant - Výbor ČNS s termínem a místem souhlasí. 
 

- Slavnostní zahájení  
 27.11. od 18:45 - diplomy pro čestné členy - Faber, Zapletalová  
+ diplomy Ceny ČNS 2018.  Pozvánky zajistí Janůrková. 
 

- Plenární schůze  
28.11. 2019 od 18:15. Agenda, prezentace, pozvánky?  
Janůrková připraví vzorovou prezentace a vyzve členy výboru k dodání podkladů. 
Pozvánka pro členy zajistí Janůrková – newsletter, web, mailing. 

 
- Setkání s partnery  

            Certifikáty pro sponzory ukázka - Příloha č.23 + dárky (reklamní  
            předměty) Místo setkání v rámci KCP, pozvánky zajistí Janůrková.  
 

- Stánek ČNS   
            ukázka stánku včetně cenové nabídky - Příloha č. 22 
            Vybavení stánku - stěna, infopult, koberec, 2x stůl, 6x židle, barová židle, stojan na        
            prospekty.  Výbor ČNS s návrhem stánku souhlasí. Janůrková zajistí výstavní plochu  
            vybavení stánku.   

http://www.kognice.cz/
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-kognitivni-neurologie/
https://www.csns2019.cz/
https://www.csns2019.cz/program/
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- On-line knihovna 

 Výbor ČNS souhlasí s nahráváním vybraných přednášek pro vložení na ČNS 
vzdělávací portál.  
 

- Cestovní granty ČSNS 2019 
 k 20.9.2019 dvě žádosti.  MUDr. Mráčková - abstrakt -  MUDr. Mikulenka - abstrakt  

            Výbor ČNS obě žádosti o cestovní granty schválil.   
 
ČSNS 2020 (Kaňovský, Rajtorová) 
18. – 21. 11. 2020 (st – so)  
Aktuální informace. Výbor ČNS souhlasí s rezervací restaurace na společenský večer pro 30 

osob.  

 

Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii  

24.- 25. 10. 2019, Holiday Inn, Brno 
http://www.ta-service.cz/neurofyziologie2019/  
Program je hotov. 
 
International Conference on Frontotemporal Dementias 2022 (ICFTD) - (Rusina)  
Praha, KCP, PCO Guarant.Kandidatura nebyla úspěšná. 
 
Žádost o záštitu ČNS 
Název akce: Neurological Hackathon,  25. - 27.10.2019, Praha. https://hackathon.novartis.cz  
Pořadatel Novartis, Žádost - Příloha č. 26 
Požádat o vyjádření prof. Horáková a prof. Havrdovou, zda této akci poskytnou odbornou 
garanci. Pokud ano, výbor ČNS souhlasí s udělení záštity za poplatek ve výši 3000,-Kč. 
Akce není odborně garantována ČNS - záštita nebude udělena.   
 

 6.  Vzdělávání 
  
SOR (Bar) 
 
Specializační oborová rada se dohodla na termínech kurzů (základních i atestačních ) v oboru 
neurologie a na termínech  atestací  a zkoušek po základním kmeni (viz příloha).  Zkouška po 
základním kmeni je povinná pro ukončení kmene pro lékaře, kteří  se zapsali do specializace 
v oboru neurologie po 1.7.2017. Pro účely zkoušky k ukončení  základního kmene SOR 
vytvořila oficiální set 30 trojotázek (viz příloha). Pro účely zkoušek po základním kmeni vznikl 
seznam examinátorů. Stále se čeká na prováděcí vyhlášku ke zkouškám po ukončení 
základního kmene z Ministerstva zdravotnictví.  
 
Vyjasnění situace mladých lékařů v přípravě na atestaci, kteří nevědí, zda jim budou uznány 
obecné kurzy (radiační ochrana, první pomoc, legislativa apod.) SOR požádá KOR, aby 
apelovali na příslušný obor MZ.   
 
Zkouškové otázky kmen neurologie - Příloha č. 21 
Návrhy termínů kurzů a zkoušek 2020 - Přílha č. 21a 
Janůrková zveřejní termíny atestací a kurzů na webových stránkách a newsletteru.  
 
Akreditace zdravotnických zařízení pro specializační vzdělávání v oboru neurologie 
před kmenem - bude schvalováno na připravované schůzi akreditační komise. 
Oficiální zprávu do newsletteru týkající se novinek v postgraduálním vzdělávání vypracuje 
Kaňovský – výzva Janůrková.  
 
Wikipedia (Marusič, Ridzoň) 
Bude projednáno na příštím jednání výboru.  

https://drive.google.com/open?id=1BhdcIbt5r6aREu-LwxM-s4kyUl48ulau
https://drive.google.com/open?id=1OzPGLQD5jEShqt1lKCoCF76muBbx5QYh
http://www.ta-service.cz/neurofyziologie2019/
https://hackathon.novartis.cz/
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7. Ekonomika 
 

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

Zpráva pokladníka - Příloha č. 2 
Dle ČLS JEP nejsou zaúčtovány příjmy - členské příspěvky. pí. Menclová vyzvána k zaslání 
aktuálního stavu.  
 
Výbor ČNS je nespokojen s činností ČLS JEP. Šonka prodiskutuje možností lepší spolupráce 
s prof. Svačinou. Po jeho vyjádření projednat postup na dalším jednání výboru. Navrhované 
řešení – Janůrkové bude uděleno čestné členství a bude kooptována do výboru ČNS jako 
člen pověřený ČNS pro jednání ČLS JEP.  
 

Vyúčtování asociačního managementu 5 - 6/2019  
Vyúčtování - Příloha č. 13 
Očekávané příjmy - Příloha č. 13a  
Faktura - Příloha č.13b  Zápočet - Příloha č. 13c 
 
Sponzoring (Guarant)  
Aktuální stav sponzoringu k 21.9. - Příloha č. 31  
 
 

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

Zpráva šéfredaktora: Vyšlo číslo 4/2019 a na konci září  vyjde číslo 5/2019. V recenzním 
řízení máme v tuto chvíli celkem 46 článku (4 ve "starém" OJS, 38 v "novém" OJS). Do čísla 
6/2019 plánujeme zařadit aktualizaci doporučení pro mechanickou trombektomii 
(předpokládám, že na schůzi je bude prezentovat Aleš Tomek), která bude možno citovat v 
následujících 2 letech, což by mělo pozitivně ovlivnit hodnotu IF.  

 

 
9. 

 
Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík  
 
EAN - Ehler 
Informace o kauze týkající se obrazových příloh článku Country of the month na webu EAN – 
Janůrková.  
Výbor ČNS bere na vědomí. Janůrková prověří aktuální situaci.  
 
 
Zprávy z panelů 2019  
Celkový přehled panelistů včetně zaslaných zpráv - Příloha č. 27 
Jednotlivé zprávy zde  Zprávy na www zveřejní Janůrková 
 
Nominace EAN kongres 2021 - Příloha č. 14   
Nebyla zaslána žádná nominace.  
 
Cestovní grant EAN 2020 
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.  Nové podmínky Příloha č. 15 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1WGHqEeEi7dOm2SjV-0hsyqzgQVbPernD
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10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Odvolání k nepřijetí členství do ČNS  -  MUDr. Pavol Kostka - Příloha č. 11 
Výbor ČSN dodatečně schválil členství MUDr. Kostky.  
  
MUDr. Gorazd Bernard Stokina (přihláška do ČNS 16.4.2019)  vyzván k doložení motivačního 
dopisu - nezaslal. Rozhodnout na příštím zasedání výboru.    
 
Nové žádosti  - Příloha č. 32 
 
Noví členové společnosti: 
MUDr. Budz, Neurologické oddělení NEMZN, p.o. 
MUDr. Čečáková, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Neurologické oddělení 
MUDr. Hančulák, PLK, JUH neurologická ambulancia, Slovensko 
MUDr. Hemerková, Neurologická klinika FN Hradec Králové 
MUDr. Horáková, Neurologická ambulance, Klinika dr.Pírka,  
MUDr. Chmelíková, Masarykova nemocnice v Ústí n. L. o.z., neurologické oddělení 
MUDr. Jaklová, Nemocnice Vyškov p.o. 
MUDr. Koutný, Neurologické oddělení Klaudiánovy nemocnice 
MUDr. Kuba, Neurologické oddělení Nemocnice Nový Jičín 
MUDr. Sadloňová, Nemocnice Nový Jičín a.s. 
Mgr., Ph.D. Sklenářová, Neurologická klinika FN Olomouc 
MUDr. Tučková, Neurolog. Odd. Nemocnice Náchod 
MUDr. Vindemannová, EUC Klinika Praha a.s. 
MUDr. Kubecová, Neurologická klinika FN Brno 
Volodymyr Shuranov, nemocnice Příbram  - prim. Korsa doporučuje přijetí 
 
Žádost o snížení členského příspěvku, žádosti o zrušení členství, aktualizace údajů v 
centrální evidenci - Příloha č. 32a  
ČNS snížení příspěvků nepodporuje. Janůrková zašle vyjádření.  
Žádosti o zrušení členství bude projednáno na listopadovém zasedání výboru, po předložení 
aktuálního stavu nedoplatků.  
 
Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků  
V současné době se rozesílají dopisy s výzvou na úhradu nedoplatků s upozorněním na 
možnost vyloučení z ČNS. Vyloučení dlužníků - listopad 2019. Stav nedoplatků k 31.10.2019 
si od ČLS JEP vyžádá až do vyjasnění komunikace s ČLS JEP prof. Herzig - (zajistí 
Janůrková).  
 
Soutěž ČNS o nejlepší publikaci z roku 2018 

Diplomy pro oceněné - doc. Rusz, MUDr. Dušek, doc. Vališ, MUDr. Dorňák - předání na 

ČSNS v rámci slavnostního zahájení 27.11.2019. Diplomy -  Příloha č. 24  Pozvánky na 

zahájení zajistí Janůrková 

Čestné členství ČNS  

Diplomy pro prof. Fabera a prim. Zapletalovou - předání na ČSNS v rámci slavnostního 

zahájení 27.11.2019. Pozvánky zajistí Janůrková   

11. Informace o ČNS, z. s.  
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12. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2019 

1. vydání leden   - vydáno 

2. vydání březen - vydáno  

3. vydání červen - vydáno 

4. vydání říjen  - poklady do 30.9.2019 

5. vydání prosinec 
 

13. Různé 
 
Asociační management - projekty  (Janůrková)  
 
On-line knihovna – Marusič  

- web server připraven: http://cns.mmsw.cz/ 
- návrh grafiky Příloha č. 17 
- předložená grafika i název Czech Neuro(on)line  byl výborem odsouhlaseny  
- uzavřená část pro členy SORu – požadavky zašle doc. Bar 
- vybrat přednášky v rámci ČSNS pro nahrávání  
- souhlasy řečníků zajistí Janůrková 
- navrhnout další příspěvky pro zveřejnění  

 
Mobilní aplikace – Tomek 

- přípravy obsahu červen 2019 
- aplikace vystavena na google play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.appkee.ceskaneurologickaspolecnost&hl=cs 
- základní verzi připravit na ČSNS ke stažení  

 
Facebook ČLS JEP  
Stránky ČLS JEP pro veřejnost - https://www.facebook.com/clsjep/  
Výzva k zasílání příspěvků ( texty, fotografie, audiovizuální příspěvky s tématikou ČNS pro  
laickou veřejnost ) Může jít o jednorázová vysvětlení k problémům, které se vyskytly a 
vyžadují vyjasnění, může jít třeba o nějakou týdenní  kampaň o konkrétní nemoci  nebo o 
jednorázové sdělení ke dnu nějakého onemocnění.  
Plán fcb ČLS JEP pro členy OS -  zatím není spuštěno.  
Výbor ČNS bere na vědomí. 
  

14. 
 

Příští schůze v roce 2019:  
 
27.11. od 10:00, Praha, Guarant  
 
Termíny na rok 2020 - hlasování přes doodle  - každý pátek v měsíci - připraví Janůrková 
leden 
duben 
červen 
září 
listopad - ČSNS 2020 

 

http://cns.mmsw.cz/
https://drive.google.com/open?id=1LC0AMvgmLvkybENSx5y5yRDC7Z4WkVOw
https://drive.google.com/open?id=1LC0AMvgmLvkybENSx5y5yRDC7Z4WkVOw
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.appkee.ceskaneurologickaspolecnost&hl=cs
https://www.facebook.com/clsjep/

