
 

 

Zápis z jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

27.11. 2019, 10:00, Praha  

 Omluveni: Neumann 

 

Úvodem   
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 24.9. 2019 

✓    Seznam žádostí certifikovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy – 

zasláno pracovní skupině. Nový seznam center zveřejněn na webových stránkách sekce. 

✓ Seminář pro lékaře se zaměřením na získání praktických zkušeností v oblasti   

léčebného konopí - prim. Vachová požádána o zprávu  

✓    Hromadný mailing na členy s oznámením o prodloužení příjmu abstrakt na ČSNS 

 2019 – odesláno 25.9.2019 

✓    Seznam potencionálních partnerů -  zaslán členům výboru k doplnění 

✓    Pozvánky na slavnostní zahájení ČSNS - předání diplomů a čestného členství 

   odesláno 

✓    Prezentace na plenární schůzi - připravena 

✓    Pozvánky na setkání s partnery - rozeslána 

✓    Cestovní granty ČSNS 2019 – vyřízeny 

✓    Termíny atestací a kurzů – zveřejněny na webových stránkách a v newsletteru 

✓    EAN pages - ověřena situace kolem fotografií 

✓    Zprávy z EAN panelů -  zveřejněny na webových stránkách 

✓    Nové podmínky cestovních grantů EAN 2020 – zveřejněny na webových stránkách 

✓    Aktuální stav nedoplatků – vyžádán z ČLS JEP 

✓    Newsletter 4. vydání 2019 -  vydáno listopad 

✓    Doodle formulář na schůze 2020 – rozeslána 

1. 

Sekce – Brázdil 

Cerebrovaskulární sekce 
Na první schůzi nového výboru byl zvolen předseda sekce prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. 
Iniciativa “Neurokardiologie” prof. Widimského a následný dopis České kardiologické společnosti  
Výbor ČNS bere na vědomí. V budoucnu by podobná konfliktní komunikace s jinou odbornou 
společností měla probíhat na úrovni výboru ČNS, nikoliv sekce.  

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
Nově schválená centra zveřejněna na webových stránkách sekce http://www.czech-
hs.cz/odborna-verejnost/centra-bolesti-hlavy/ 

Schůze výboru Sekce průmyslové neurologie a neurotoxikologie 
8.10.2019 byl zvolen nový předseda sekce MUDr. Petr Klepiš 
 
Akce sekcí v roce 2020 
Vedoucí sekcí ČNS ČLS JEP jsou vyzváni k dodání přehledu akcí pořádaných v roce 2020 -  
termín 26.11.2019. 

http://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/centra-bolesti-hlavy/
http://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/centra-bolesti-hlavy/
http://www.czech-hs.cz/odborna-verejnost/centra-bolesti-hlavy/
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2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
VPŘ návrhy vyhlášek o kompetencích lékařů po základních kmeni II. Bez připomínek. 
 
VPŘ k návrhu zákona č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb. Bez připomínek| 
 
VPŘ k návrhu 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 připomínek. 
 
VPŘ k návrhu cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen 
individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.  
Bez připomínek. 
 
Veškeré VPŘ v diskusním fóru ČNS https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/  
 

3. 
Zdravotnictví 

Krajský úřad Olomouckého kraje – pozvánka k výběrovému řízení 10.10.2019 15:20, 
zástupce ČNS - MUDr. Pavel Otruba   

Krajský úřad Ústeckého kraje - pozvánka k výběrovému řízení  - 6.11. 2019  ve 13:40. Bez 
účasti zástupce ČNS. Nebylo výhrad. 

Krajský úřad Olomouckého kraje – pozvánka k výběrovému řízení 12.11.2019 14:20, 
zástupce ČNS - MUDr. Pavel Otruba   

Krajský úřad Jihomoravského kraje – pozvánka k výběrovému řízení 20.11.2019. Bez 
účasti zástupce ČNS – nebylo námitek. 

V případě výzev Krajských úřadů na zajištění zástupce ČNS ČLS JEP na výběrových řízení 
bude člen výboru z místně příslušného kraje požádán o zajištění zástupce na jednání. 
Případně posoudí, zda je nutné se tohoto jednání účastnit, nebo zda je výběrové řízení ze 
strany ČNS bez výhrad.  

Problematika registrů: 

Jednání s MZ (RNDr. Rybář) ohledně příspěvku na správu medicínských registrů – 
Bednařík vyzván k vyplnění pilotní žádosti.  
Výbor ČNS bere na vědomí. 

Zadávání do registru SITS a RES-Q (Bednařík, Tomek) 
Stanovisko výboru sekce (včetně možného spolufinancování z prostředků ČNS). 

Proběhnou jednání se zástupci pharma průmyslu, na vyjednání podmínek pro možnost 
financování registrů. Cerebrovaskulární sekce vypracuje zprávu ve formě článku. Výbor se 
domnívá, že registry by měly být přednostně financovány ze strany státu. 

Neuromuskulární registry AINSO, READY a MYREG 
Smlouva mezi ČNS z.s. a IBA, SOPR. Zápis z členské schůze ČNS z.s. 

Klinické doporučené postupy - Přehled současného stavu (Bednařík) 
Přehled dokončených a připravovaných KDP -  Příloha č. 16 - výbor souhlasí. 
Dokončený KDP Sekundární prevence kardioembolického iktu KDP je jako finální a platný, 
schválený po recenzi a veřejné oponentuře a po schválení kontrolní a garanční komisí 
projektu vyvěšen na národním portálu KDP. Předpokládáme, že by ke KDP měl v blízké 

https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/
https://drive.google.com/open?id=1MESOJ5yMt3jKZO3RpqIp6ZqVcL-fLuVz
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budoucnosti být vydán právní akt a KDP by měl být také zveřejněn ve věstníku MZ ČR  jde o 
úkol, který má před sebou garanční komise. Kontrolní komise plánuje ještě z každého KDP 
udělat „Evidence to Decision Framework“ takové exekutivní shrnutí, které zašle autorům k 
odsouhlasení. Dále je v plánu ze všech KDP „vytáhnout“ ještě pacientské informace, které 
budou na portálu v sekci informací pro pacienty. Za hranicí projektu je další diseminace 
tohoto KDP, KDP bude prezentován na nadcházejícím kongresu a velmi dobré by bylo KDP 
ve zkrácené verzi publikovat pro českou odbornou veřejnost například v odborném periodiku 
ČSNN. 
Výbor souhlasí s rozšířením klinických postupů.  
Názvy dalších dokončených doporučených postupů: standard pro diagnostiku a léčbu RS 
NMO – Havrdová, Mechanické trombektomie - Herzig zašlou Bednaříkovi a Ehlerovi a odkazy 
budou na webových stránkách ČNS a nově zřízeném portálu EAN (Ehler).  
Zástupci v EAN panelech v budoucnosti vždy předloží výboru případný doporučený postup, 
schválený v rámci panelu, ke zveřejnění na webových stránkách ČNS.  

Europe Consultation amongst Member States on Co-funded Partnerships – návrh 
výzkumných priorit – Stroke, Epilepsy, Autoimmune neurological disorders 
Výbor ČSN s návrhem souhlasí. Zatím není známa zpětná vazba.  

Seminář pro lékaře se zaměřením na získání praktických zkušeností v oblasti 
léčebného konopí - 17.6.2019 Praha, účast prim. Marta Vachová zaslala zprávu z účasti na 
semináři.  
Výbor ČNS děkuje prim. Vachové za zprávu.   

Formulář SUKL konopí  -  Příloha č. 9  - žádost o vyjádření prim. Vachová 
Pošle dodatečně – opětovně požádána o vyjádření 10.12. 

Neurologické vyšetření "dětského" pacienta "dospělým" neurologem 
Dotaz od MUDr. Vlacha z Litomyšlské nemocnice. 
Atestovaný neurolog odmítne vyšetření nezletilého pacienta s tím, že k tomu není kompetentní a 
odkazuje nás na dětského neurologa specialistu. V době ÚPS u akutních pacientů je toto prakticky 
nemožné - žádný službu konající dětský neurolog specialista není v celém kraji. Soudím že neurologické 
vyšetření provedené atestovaným "nekompetentním" neurologem má jistě větší výpovědní hodnotu, 
než vyšetření neatestovaným chirurgem či internistou. Nehledě na to, že se konkrétně v posledním 
případně u nás jednalo o prakticky dospělého adolescenta. Odmítnutí se vůbec na takového pacienta 
podívat požaduji za postup non lege artis. 
1.        může atestovaný neurolog vyšetřovat nezletilé pacienty, nebo mu v tom brání nějaké nařízení 
nebo omezení? 
2.        V případě, že dětské pacienty vyšetřovat nemůže, může takového pacienta odmítnout vyšetřit s 
vědomím, že žádný specialista není v širokém okolí dostupný? 
 
Vyjádření společnosti dětské neurologie (prof. Kršek)  
Výbor ČNS doporučuje oficiálně požádat o vyjádření právníka – konečné vyjádření vypracuje 
Bednařík 

Prosba o pomoc zdravotnickému zařízení - výkon 29520 nesdílený s odborností  501 
Žádost. Odpověď vypracuje Bednařík. 

Indikace genetického vyšetření 
Stanovisko na VZP – 16.10.2019  - následně vyvoláno jednání na VZP 18.11. - informuje 
Bednařík 
Čeká se na zápis z jednání. Bude vyvoláno další jednání.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Z64ih2MIeDLGfDV2RlhEE1t0tcra7De0
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Nabídka Swiss Life o pojištění lékařů  
Výbor ČNS bere na vědomí. Inzerce pojišťovny je možná na webových stránkách 
www.czech-neuro.cz dle platného ceníku pro komerční inzerci. Odpověď zajistí Janůrková 

 
Výzva k oponentuře Klinických doporučených postupů - Příloha č. 18 
Výzva zveřejněna na webových stránkách ČNS a v newsletteru. 

Žádost o podporu - Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně  
ČNS aktivity podporuje. Zástupcem ČNS výboru určen prim. Škoda. Vyjádření vypracuje 
Janůrková 

Zpráva pracovní skupiny MZ na problematiku PN  
korespondence Jech, Baláž  
Výbor souhlasí s obsahem dopisu, který se oficiálně odešle za ČNS Janůrková 

Bolesti zad (Korsa)  
Stanovisko ČNS k problematice bolesti zad.  
Pacienti s bolestmi zad jsou stále primárně ošetřováni neurology, i když lékařem prvního 
kontaktu by měl být praktický lékař. Výbor projednal možnost vypracování nového Klinického 
doporučeného postupu. Existující doporučený postup není v praxi dodržován. 

4. 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/ 
Stav k 19.11.2019: 
Počet přihlášených k účasti – 1020   
Výukové kurzy počet přihlášených -  369 
Počet přihlášených abstraktů – 209 ( vyzvaných 40, výukových kurzů 3, pro ústní 52, poster 
108, vyřazen 1, zdvojených 5) 
Společenský večer - 323 
Počet osob na zahájení – 290 

Výbor souhlasí s vrácením registračních poplatků těm, co přednášejí zdarma na výukových 
kurzech.  
Bylo odsouhlaseno, že v budoucnu  budou předsedové sekcí, organizují-li v rámci ČSNS 
sekci, součástí organizačních výborů.  

Slavnostní zahájení -  27.11. od 18:45 Společenský sál - předání čestných členů - Faber, 
Zapletalová, diplomy Ceny ČNS 2018, ceny časopisu – Prezentace - Příloha č.19 

Plenární schůze -  28.11. 2019 od 18:15 Jižní sál 2B. Prezentace pro členy – Příloha č. 23 

Setkání s partnery – 28.11.2019 – 14:00 Foyer za Jižním sálem 2B. účast členů výboru. 
Neformální setkání, občerstvení, welcome drink, předání certifikátů.  

Stánek ČNS  - č. 25 - 26, vybavení stánku - stěna, infopult, koberec, 2x stůl, 8 x židle, barová 
židle, stojan na prospekty, obrazovka. Prezentace na stánek ČNS - Příloha č. 25    

ČSNS 2020 (Kaňovský, Rajtorová) 
18. – 21. 11. 2020, Olomouc , Clarion 
Žádost o rezervaci nejvyššího partnerství na příští rok, tedy 2020 - Novartis  
Žádost byla výborem ČNS schválena. 

 

http://www.czech-neuro.cz/
https://drive.google.com/open?id=1dHcMeV9nkUHxhLoe2Z7eC7u-o0E3kk4R
about:blank
https://www.csns2019.cz/
https://www.csns2019.cz/program/
https://drive.google.com/open?id=19BrQPwW_11uvI8ZbksT4dOqfXN_hlfCy
https://drive.google.com/open?id=115Oje1hMmxHBSHz5bGpHXcjqhkub6HoA
https://drive.google.com/open?id=1a_55nIvJ6E1AqmNf4KdnZcSlWi4aya_e
https://drive.google.com/open?id=1a_55nIvJ6E1AqmNf4KdnZcSlWi4aya_e
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 5.  Vzdělávání 
  
SOR (Bar) 
 
Vyhláška 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů s účinností od 
6. listopadu 2019 
Vyšla nová vyhláška, která  změnu již zveřejněných termínů.Nové termíny na webové stránky 
a do newsletteru přidá Janůrková.  Oficiální zprávu do newsletteru týkající se novinek v 
postgraduálním vzdělávání vypracuje Kaňovský  
 

Stáž z neurochirurgie   
Absence povinné stáže na akreditovaném pracovišti neurochirurgie – Prof. Smrčka 
Korespondence  
Výbor ČNS bere na vědomí –  Odpověď vypracuje Bednařík. 

Akreditace zdravotnických zařízení pro specializační vzdělávání v oboru neurologie 
probíhá v rámci akreditační komise Ministerstva zdravotnictví.  - Nominace odborníků 
na zdravotnické prostředky za ČR – termín 24.11.2019.  prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, 
CSc., předseda ministerské komise pro zdravotní prostředky. ČNS nenavrhuje zástupce. 

Stanovisko k oborům specializačního vzdělávání pro rezidenční místa na rok 2020 
Vyjádření pro prof. Svačinu:  
Neznáme klíč, podle kterého byly vybrány obory, které budou podpořeny cestou rezidenčních 
míst pro lékaře. Nabízí se kritérium, že byly vybrány obory s největším absolutním počtem 
lékařů nad 60 let. Evidentně jsou tak podpořeny obory s největším absolutním počtem lékařů 
a některé malé obory (opět není jasné, podle jakého klíče). Pokud je nám známo, tak situace 
je špatná v pediatrii a stejně tak lze pochopit podporu praktických lékařů. Byla podpořena 
psychiatrie, což je vzhledem k současnému i budoucímu významu obor analogický neurologii. 
Neurologie je velký obor a zejména obor, který se v posledních letech dynamicky rozvíjí, což 
je vidět na rozvoji centrové péče. Vzhledem ke stárnutí populace lze očekávat významný 
nárůst pacientů s neurologickými chorobami a tím i potřeba zvýšeného počtu neurologů (nebo 
alespoň udržení toho stávajícího) včetně stabilní sítě ambulantních neurologů. Z těchto 
důvodů se domníváme, že obor neurologie potřebuje rovněž naléhavě podpořit formou 
rezidenčních míst na rok 2020. 
Rezidenční místa  
Výbor ČNS bere na vědomí.  

Wikipedia (Marusič, Ridzoň) 
Projednat na příštím jednání výboru.  
 
 

6. Ekonomika 

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

Zpráva pokladníka – Vyrovnaný rozpočet. Výbor ČNS bere na vědomí.  

Vyúčtování asociačního managementu 7 - 9/2019 

Předloženo vyúčtování asociačního managementu za 3Q/2019 

Výbor ČNS bere na vědomí. 

Cenové ujednání asociační management na rok 2020   

Rozpočet 2020  

Výbor a revizní komise ČNS s rozpočtem i cenovým ujednáním na rok 2020 souhlasí. 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ie_AZPNM_b2ouM97q4AXRDQYN5iKXhxU
https://drive.google.com/open?id=1Ie_AZPNM_b2ouM97q4AXRDQYN5iKXhxU
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Sponzoring (Guarant) 

Předložen aktuální stav sponzoringu k 19.11.2019. 

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

Impakt faktor za rok 2018 – 0,355. 
Nárůst počtu návštěv na webových stránkách. 
Výsledky hlasování za nejlepší práci roku 2019 na ČSNS – vyhrála neurochirurgická práce: 
Šroubek J., et al.: Moderní mikrochirurgie jako trvalé, bezpečné a šetrné řešení 
nekrvácejících mozkových výdutí. 

 
8. 

 
Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík 
 
Zprávy z panelů 2019 
Jednotlivé zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách ČNS 
  
Nominace EAN Scientific Panels 
Termín pro odeslání nominace 6.12.2019   
Seznam panelů 2020  
Navržené kandidatury  
Na juniorské pozice navrhnout neurology do 35 let. Kompletní seznam zástupců ČNS 
zveřejnit na webové stránky.  
 
EAN 2023  
Sevilla, Španělsko 
 
EAN 2020 
https://www.ean.org/paris2020/  
Propagace na ČSNS – slide v sále a na stánku ČNS. 
Příjem abstrakt do 8.1. 2020, přístup pro autory 30.1.2020 - max 250 slov + 25 nadpis 
Cestovní granty viz https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/granty-a-dotace/  
 
EAN Guideline Reference Center - Czech Republic 
 

9.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Udělení čestné členství ČLS JEP - prof. Ivan Rektor   

 
Nové přijatí členové společnosti 
MUDr. Tomáš Borák,Therapon Kopřivnice 
MUDr. Jiří Búřil, 1. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 
MUDr. Jana Horáková, Neurologická ambulance, klinika dr. Pírka 
MUDr. Tereza Kubecová, Neurologická klinika FN Brno Bohunice 
MUDr., Ph.D. Khumar Guseynova, Nemocnice na Homolce 
MUDr. Igor Urbánek, Neurologická klinika FN Brno   
Členství bylo schváleno, členství je platné od 1.1.2020. 
 
MUDr. Antonina Stloukala, KKH Freiberg, Klinik für Neurologie vyzvat k zaslání motivačního 
dopisu – zajistí Janůrková 
 
 

https://www.ean.org/paris2020/
https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/granty-a-dotace/
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Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků 
ČLS JEP zaslala stav nedoplatků k 11.7.2019 na základě kterého byli dlužníci s nedoplatkem 
vyšším než 1400,- vyzváni k úhradě splatnost 30.9.2019. 
Janůrková připraví dopis na ČLS JEP - Odešle pokladník prof. Herzig. 
 
Žádost o snížení členského příspěvku, žádosti o zrušení členství, aktualizace údajů v 
centrální evidenci 
ČNS snížení příspěvků nepodporuje. Janůrková zašle vyjádření. 
 

Dopis od předsedy ČLS JEP k aktuálním provozním otázkám  
Výbor ČNS bere na vědomí. 
 
Čestné členství ČNS ČLS JEP pro Veroniku Janůrkovou  
Dle Stanov ČLS JEP  
Dopis pro ČLS JEP + prohlášení  
Výbor ČNS s udělením členství souhlasí. Na ČLS JEP bude odesláno oficiální dopis. 
Následně další spolupráci s ČLS JEP (prof. Svačina) projednají Šonka a Bednařík. 
 
  
 

10. Informace o ČNS, z. s.  

Změna sídla: Českomoravská 2510/19, 190 00, Praha 9.  

Zápis z členské schůze ČNS z.s. o změně sídla podepsán 27.11.2019. 

11. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2019 

1. vydání leden   - vydáno 

2. vydání březen - vydáno  

3. vydání červen - vydáno 

4. vydání listopad - vydáno 

5. vydání prosinec - termín pro podklady do 9.12. 

 
 

12. Různé 
 
Asociační management - projekty  (Janůrková)  

On-line knihovna - Marusič 
-    https://www.czechneuronline.cz / 
-    navrhnout příspěvky pro zveřejnění 
Zveřejnit  handouty z výukových kurzů  – souhlasy s uveřejněním zajistí organizátor ČSNS 
2019.  

Mobilní aplikace - Tomek 
-    aplikace ke stažení na Google play a App store 
-       propagace v rámci ČSNS – ukázka grafiky  
-     notifikace o aktualitách sjezdu 

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2017/08/stanovy-cls-jep-z-s.pdf
https://www.czechneuronline.cz/
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13. 
 

Příští schůze v roce 2020:  

31. ledna, 10:30 Praha, Guarant (Českomoravská 2510/19, 190 00, Praha 9) 
24. dubna, 10:30 Praha, Guarant 
12. června, 10:30 Praha, Guarant   
18. září, 10:30 Praha, Guarant 
listopad - ČSNS 2020, Olomouc  

 


