
 

 

Zápis z jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

31.1.2020, 10:30, Praha  

 Omluveni: Neumann, Kaňovský 

 

Úvodem   

Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 27.11. 2019 

✓    Termíny nových atestací a kurzů + seznam odborné literatury – zveřejněny na webových 

stránkách a v newsletteru 

✓    Aktuální stav nedoplatků – vyžádán z ČLS JEP  

✓   Odpověď na nabídku Swiss Life o pojištění lékařů - odeslána  

✓   Odpověď na žádost o podporu - Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně - odesláno   

✓  Stanovisko ČNS vytvoření centra pro kontrolu motoriky na MZČR - odesláno 27. 11.2019  

✓  Čestné členství ČNS ČLS JEP Janůrková - odesláno   

✓  Nominace EAN Scientific Panels - odeslána  

✓ Oficiální zpráva týkající se novinek v postgraduálním vzdělávání - zveřejněna v newsletteru  

✓ Zápis ze schůze SOR -  zveřejněn na webových stránkách  

1. 

Sekce – Brázdil 

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
Z funkce předsedy byl odvolán MUDr. David Doležil 
Novým předsedou se stal od 10.1.2020 . MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., vědecký sekretář MUDr. Jolana 
Marková, FEAN 
Výbor ČNS bere na vědomí. 

Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy   
Ukončení vedení centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy FN Ostrava - Místo dr.Mrázkové je 
novým vedoucím lékařem centra doc. Bar. 

Sekce nezaslala zdůvodnění, proč některá centra nebyla vybrána. Nebyla vypracována metodika, jak 
podávat žádost o centra.  Požádat nového předsedu sekce o vyjádření, proč si mají nevybraná centra 
znovu žádat o certifikaci po uplynutí jednoho roku. Prim. Škoda vyzve předsedu sekce MUDr. Nežádala, 
aby byl seznam center doplněn. Do schválených center by měly být přidané veškeré krajské nemocnice, 
které si o certifikaci požádaly.  

Janůrková zašle aktuální seznam všech došlých žádostí členům pracovní skupiny – Brázdil, Tomek, 
Škoda.   

VZP i SZP seznam center převzaly, ale zařízení, se kterými se budou podepisovat dodatky ke smlouvě 
o úhradě centrové léčby, si teprve pojišťovny stanoví. Je potřeba pravidelně kontrolovat veškeré oficiální 
stránky pojišťoven, kde mají být seznamy center zveřejněny. Pokud nebudou některá centra 
pojišťovnami akceptována, je vhodné o této skutečnosti informovat prim Škodu, aby prověřil důvody a 
případně zjistil možnosti, jak tento stav změnit. 

6.2.2020 proběhne jednání všech zástupců center, kde se bude projednávat způsob komunikace pro 
vyjednávání s VZP.   
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Pozvat MUDr. Nežádala na další schůzi výboru – zajistí Janůrková 

Sekce požádala výbor o možnost organizovat elektronické volby do vedení sekce prostřednictvím 
elektronického volebního systému společnosti Guarant -  e-ballot.  Výbor ČNS souhlasí  

Výzva pro ČNS (právní kancelář JUDr. Divíšek) - k zaslání informace o přijetí/nepřijetí  MUDr. Pazdery  
do sekce; poskytnutí informace, zda byla žádost  MUDr. Pazdery o certifikace centra vyřízena.    
Vyjádření prim. Markové.  Stanovisko ČNS ze dne 19.12.2019  

Akce sekcí v roce 2020  
Předsedové sekcí předložili seznam akcí, které budou organizovat či spolupořádat v roce 2020.  

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
VPŘ MZ ČR návrh zákona o elektronickém zdravotnictví - Bez připomínek 
 
VPŘ MZ ČR návrh nové vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti (surveillance) pro vybraná 
infekční onemocnění - Bez připomínek  
 
VPŘ MZ ČR návrhu novely vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, 
přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí 
pro léčebné použití - Bez připomínek  
prim Vachová zaslala dodatečně připomínky, které budou zaslány na MZ ČR. 

 
VPŘ - připomínkové řízení - novela vyhlášky č. 329/2019 Sb. - zaslána připomínka k chybě v 
článku č. I - chybné označení vyhlášky ( místo 329/2019 - 329/2008).  
 

3. 
Zdravotnictví 

Krajský úřad Karlovarského kraje – pozvánka k výběrovému řízení 17.12.2019. Bez účasti 
zástupce ČNS – nebylo námitek. 
 
Nové kódy pro IOM (29181 a 29241) - (Ostrý)  
nové kódy jsou zařazeny v číselníku – bude promítnuto v úhradě 
Snaha o zařazení do DRG jako signální kód. Požádat tým DRG-restart o konzultaci jak celou 
záležitost zprocesovat. Prim. Ostrý osloví dr. Pavlíka.   
 
Extrapyramidová centra 
Možnost ustavit centra vysoce specializované zdravotní péče, tzv. Extrapyramidová centra, podle § 
112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 
Průvodní dopis MZ   
Vzor výzvy: Výzva MZCR k podání žádosti o udělení statutu OUC 
Výbor doporučuje nepřejmenovávat centra. Ponechat v pravomoci pracovní skupině, která již byla 
zvolená. 

MZ ČR požaduje zvolení nové pracovní skupiny pro přípravu výzvy. Výbor ČNS doporučuje 
ponechat vše na pracovní skupině, která již byla zvolena a požádat Extrapyramidovou sekci, aby 
se na tvorbě výzvy podílela. Bednařík mailem oznámí nominovaným potvrzení jejich nominace do 
pracovní skupiny a požádá je, aby v součinností s Extrapyramidovou sekcí se podíleli na tvorbě 
výzvy a vypracovali její draft, stejně jako zdůvodnění potřeby ustavení Expy center. 

Zajišťování ÚPS na neurologickém oddělení bez neurologa  
Dotaz MUDr. Marka Dvorského - interní oddělení Nemocnice Mělník.  
Výbor ČNS se domnívá, že jde o odpovědnost vedení nemocnice.  
Lůžková neurologická zařízení, která mají nasmlouvanou péči o neurologické pacienty, by měla 
poskytovat péči 24 hodin 7 dní v týdnu.   

https://drive.google.com/open?id=1B-4qClFWM6mj3q20SRskFzgVcr-VpwPj
https://drive.google.com/open?id=19cozHXKEtkqI8r1gTyj9vTZhyiWg8vW0
https://drive.google.com/open?id=19cozHXKEtkqI8r1gTyj9vTZhyiWg8vW0
https://drive.google.com/open?id=1sit-uezF-SM-WE-zjKKBYd7B7pgqorLv
https://drive.google.com/open?id=1sit-uezF-SM-WE-zjKKBYd7B7pgqorLv
https://drive.google.com/open?id=1sit-uezF-SM-WE-zjKKBYd7B7pgqorLv
https://drive.google.com/open?id=1Asx_ds4NyAFJpXjtweC4FzCUAlDMBqsa
https://drive.google.com/open?id=1GwFbpYLGK6K47vbBxT3ASpKFt4SoGClt
https://drive.google.com/open?id=1GwFbpYLGK6K47vbBxT3ASpKFt4SoGClt
https://drive.google.com/open?id=1fNFuEfZ7CL32EhvEUyeu9zvz0phCVyCu
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ČNS by se měla zabývat organizací péče o neurologické pacienty – síť neurologických pracovišť. 
ČNS při nejbližší příležitosti v rámci dalších probíhajících jednání upozorní zástupce VZP na 
kritickou situaci v personálním zabezpečení zejména menších lůžkových neurologických zařízení 
(Bednařík)  

 
Stanovisko výboru Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP k 
léčbě spinální svalové atrofie nusinersenem (Spinraza) u dospělých pacientů - zveřejněno na 
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2019/12/stanovisko-cns-lecba-dospelych-spinalni-
svalove-atrofie-spinraza_06122019.pdf. 
Výbor ČNS bere na vědomí. 
 
Kritéria pro léčbu dospělých pacientů SMA -  Ke schválení výboru 
Informace prof. Bednařík - jednání na ústředí VZP s náměstkem Šmehlíkem ohledně léčby SMA 
Spinrazou - Zápis z 22.1.2020 -  Příloha 18 
VZP nasmlouvá speciální kódy. Nyní bude probíhat jednání o výši a kalkulaci. Snaha o to, aby byl 
kód platný i pro další specializovaná centra. Zástupci ČNS a NMS na tomto jednání navrhli kritéria 
pro poskytnutí léčby Spinrazou dospělým pacientům - Příloha 22. Výbor tato kritéria schválil.  

Eskalace léčby Spinrazou  
Martin Kulič - veřejný dopis - Příloha 11a 
Výbor se problematikou intenzivně zabývá. Probíhá jednání. prof Bednařík pacientovi odpoví.  

Návrh na novou úhradovou skupinu ZP - funkční elektrická neurostimulace n. peroneus 
Žádost o odborné  stanovisko ČNS -Ing. Patyková ( help2move s.r.o. - výhradní zastoupení pro 
WalkAide ČR)    
Návrh na novou úhradovou skupinu  
Doporučení k úhradě FES SRFM  
Vyjádření Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie  
Klinické zkušenosti a doporučení ohledně možností využití neurostimulátoru Walkaide pro zlepšení 
chůze u pacientů s RS  
Stanovisko vypracuje prof. Štětkářová a prof. Kubala-Havrdová. 

Neurologické vyšetření "dětského" pacienta neurologem 

Vyžádána pomoc JUDr. Ing. Lukáše Prudila, PhD., info@prudil.cz; www.prudil.cz. Právník slíbil 
odpovědět, ale odpověď dosud nedodána, urgováno.  
prof. Marusič doporučil další kontakt na právníka: Mgr. Bc. Miloš Máca, právní kancelář ČLK - 
pravni@clkcr.cz  

Indikace genetického vyšetření 
Stanovisko na VZP – 16.10.2019   
Následně vyvoláno jednání na VZP 18.11. Bednařík  - Zápis z jednání - Příloha 15… Na schůzce s 
nám. Ing. Šmehlíkem ohledně Spinrazy vyvoláno nové jednání.  
Dalšího jednání se budou účastnit také zástupci kognitivní sekce a neuromuskulární sekce ČNS 
ČLS JEP. 

Bolesti pohybového aparátu včetně bolesti páteře (Korsa)   
Prim. Korsa, prof. Bednařík, prim Ostrý, prof. Štětkářová - vypracují odborné stanovisko ČNS na 
téma postupu u pacienta, který má akutní bolesti zad.  

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2019/12/stanovisko-cns-lecba-dospelych-spinalni-svalove-atrofie-spinraza_06122019.pdf
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2019/12/stanovisko-cns-lecba-dospelych-spinalni-svalove-atrofie-spinraza_06122019.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Hcn2QjdmcmuNZLpRjFBkK8FGCJnt6Q8v
https://drive.google.com/open?id=1hJIAuPgQddFs3JCDmG7Z0fa5emYUlaVj
https://drive.google.com/open?id=1hJIAuPgQddFs3JCDmG7Z0fa5emYUlaVj
https://drive.google.com/open?id=1scaYpVWBTWlUGqrUmutqPrsCQBYgG9-s
http://www.prudil.cz/
http://www.prudil.cz/
mailto:pravni@clkcr.cz
https://drive.google.com/open?id=1zK9vDyIBxUYmsvuLe9BJUOu8zpEhGJPq
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4. 
Webové stránky  

Newsletter přidány na hlavní stranu - https://www.czech-neuro.cz/ 

Upraven adresář lůžkových záření - https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/adresar-luzkovych-
neurologickych-zarizeni-2/ 

Vytvořen nový administrátorský účet pro prof. Marusiče na úpravu webových stránek. 

5. Sjezdy a jiné odborné akce 

 
ČSNS 2019  (Štětkářová, Rajtorová - Guarant) 
27.11. - 30.11. 2019, Praha – KCP,  
Finální zpráva - Příloha 1 
Fotografie večeře výbor - https://advpraha.rajce.idnes.cz/CSNS_vybor/ 
Vyúčtování akce - konec února 2020 
Výbor ČNS děkuje za skvělou organizaci sjezdu, který považuje za velmi zdařilý. 

 
ČSNS 2020 (Kaňovský, Rajtorová) 
18. – 21. 11. 2020, Olomouc, Clarion 
Smlouva se společností Guarant k podpisu 
Úhrada společenského večera 
Registrační poplatek pro přednášející na výukových kurzech zdarma.  
Předsedové sekcí, kteří organizují v rámci ČSNS 2020 sekci jsou součástí organizačního výboru 
sjezdu. 
Smlouva s Clarionem je podepsaná 
Od 10.2. příprava webových stránek 
večerní akce - Moravské divadlo Olomouc (18.11.) 
potvrzená večerní akce  -  Pevnost poznání (19.11.)  
Výběr místa večeře pro výbor rozhodne prof. Kaňovský  
Registrační poplatky ponechat ve stejné výši jako ČSNS 2019 

 6.  Vzdělávání 
  
SOR (Bar) 
 
Veškeré informace k novinám vzdělávání byly zveřejněny v newsletteru. Zápis z jednání SORu je 
zveřejněn na webových stránkách.    

Stáž z neurochirurgie   
Absence povinné stáže na akreditovaném pracovišti neurochirurgie – Prof. Smrčka 
Vyjádření ČNS + odpověď prof. Smrčky 
Výbor ČNS již nebude reagovat.   
 

Wikipedia (Marusič, Ridzoň) 
Výbor ČNS souhlasí, aby byli osloveni předsedové sekcí s žádostí o spolupráci na výběru zejména 
mladých kolegů, kteří budou portál doplňovat.   

https://www.czech-neuro.cz/
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/adresar-luzkovych-neurologickych-zarizeni-2/
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/adresar-luzkovych-neurologickych-zarizeni-2/
about:blank
https://drive.google.com/open?id=13F70Tq13Q63AaiB06yrIwFRjFsjk4ym3
https://advpraha.rajce.idnes.cz/CSNS_vybor/
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7. Ekonomika 

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

Zpráva pokladníka:  

Hospodaření roku 2019 není uzavřeno. Společnost hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.   

 

Vyúčtování asociačního managementu 10 - 12/2019  

Předloženo vyúčtování AM za 4Q/2019 

Výbor ČNS bere na vědomí 

8. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
Bude vydán editorial.   
IF 0,355 
Odmítnuté články 33 % z nevyžádaných článků 
Webové stránky – nárůst návštěv o 6%  
V plánu znovu zažádat o zařazení do databáze Pubmed (v druhém pololetí 2020). Členové 
redakční rady budou požádáni o zaslání životopisu čj/ aj. 
Rozšíření čestné redakční rady o prof. Hans-Petera Hartunga (s nominací předběžně souhlasil - 
předjednal prof. Jan Mareš)..   
Ambit Media - náklady roku 2019  
O rozdělení zisku napsat řediteli Ambit media. Rozdělení zisku 4:1 mezi ČNS a ČNchS.  

9.  
Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík 
pokud nepřijde faktura na úhradu členských příspěvků – urgovat 
 
UEMS - Marusič 
faktura za členský příspěvek - uhrazeno  
 
EAN - Ehler 
faktura za členský příspěvek – uhrazeno    
 
EAN 2020 
https://www.ean.org/paris2020/  
Cestovní granty zveřejněny - https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/granty-a-dotace/  
 
EAN Board election 

- návrh kandidátů do 21.2.2020  - výzva  Příloha  8 , kritéria kandidáta  -Příloha 8a 
Výbor ČNS navrhuje prof. Gdovinouvou. Janůrková ověří, zda by se o kandidaturu ucházela.  

 
EAN Scientific Panel Neuroimaging Management Group - election results -  prof. Irena 
Rektorová  
 

10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nově přijatí členové společnosti 
MUDr. Eva Wallenfelsová 
MUDr. Jindřich Šmíd 
MUDr. Martin Tomášek 
MUDr. Zuzana Kapičáková 
MUDr. Karolína Vodehnalová 
MUDr. Daniel Klement 
MUDr. Romana Kontrová  

https://www.ean.org/paris2020/
https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/granty-a-dotace/
https://drive.google.com/open?id=1S7sFV7Yo2Wc_hJ-izkIwTt4Gkj77Sv1e
https://drive.google.com/open?id=1U6Zjwa2twIwzEqeG3mXx6PuEtsF49YDB
https://drive.google.com/open?id=1U6Zjwa2twIwzEqeG3mXx6PuEtsF49YDB
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Žádost o snížení členského příspěvku, přehled zrušených členství, aktualizace údajů v 
centrální evidenci  
ČNS snížení příspěvků nepodporuje. Janůrková zašle vyjádření.  
 
Žádost o odpuštění dluhu z minulých let - MUDr. Vlachovičková (1020,- za roky 2010 - 2011 - 
dle vyjádření paní doktorky nebyla v té době členkou) nyní si žádá znovu o členství.  
Výbor ČNS souhlasí s odpuštěním dluhu.  

 
MUDr. Antonin Stloukal, KKH Freiberg, Klinik für Neurologie vyzván k  zaslání motivačního dopisu -  
- Výbor souhlasí s jeho přijetím.   
 
Dr. Gorazd Bernard - vyzvána k zaslání motivačního dopisu – nereagoval. 
 
 
Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků k 15.1.2020  
Členové s nedoplatkem nad 1400,- byli vyzváni 29.8.2019 k úhradě s upozorněním na možné 
ukončení členství.  
K 31.1.2020 nedoplatek neuhradili:  
MUDr. Jaroslava Jurenová 
MUDr. Josef Slowik 
MUDr. Viera Dirnová 
MUDr. Naděžda Mecová 
MUDr. Jana Picmausová 
MUDr. Blanka Veselá 
MUDr. Martina Kučerová 
MUDr. Petra Rapantová 
MUDr. Anetta Draha 
MUDr. Dagmar Fojtíková 
Petra Güntherová 
MUDr. Eva Jančušková 
Martin Ouzký 
MUDr. Hana Pavlíčková 
MUDr. Jan Šimeček 
Viktoriia Petrovtsi 
MUDr. Jaroslava Hanušová 
MUDr. Helena Klečková 
MUDr. Milena Lukášová 
MUDr. Martina Mulačová 
 
Výbor rozhodl o ukončení jejich členství. Členství je možné obnovit po úhradě nedoplatku. 
Oznámení o ukončení členství včetně odůvodnění zašle Janůrková  
 
 
Návrhy na udělení letošní Ceny Jana Evangelisty Purkyně  
https://www.cls.cz/aktualne/navrhy-na-udeleni-ceny-j-e-purkyne-zasilejte-do-konce-brezna-1316 

- nejvýraznějším osobnostem ČNS 
- termín 31.3.2020 

Výbor ČNS navrhuje prof. Karla Urbánek – požádat prof. Kaňovského, aby připravil kandidaturu 

Návrhy na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci 2019 
https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni  
       -     termín do 31.5.2020 
Návrh na Cenu předsednictva za nejlepší publikaci 2019 bude zaslán až po vyhodnocení prací, 
které se přihlásí do soutěže o Ceny ČNS za rok 2019.  

https://www.cls.cz/aktualne/navrhy-na-udeleni-ceny-j-e-purkyne-zasilejte-do-konce-brezna-1316
https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
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Historický seznam vedení společnosti ke zveřejnění na webových stránkách (Šonka)  
ČLS JEP nedohledá, navrhuje odborné časopisy  

Oslovit bývalé předsedy společnosti, aby dodali seznamy výboru. Prof. Šonka, prof. Kaňovský, 
prof. Bednařík. Znovu oslovit ČLS JEP. 

11. Informace o ČNS, z. s.  

Návrh na rejstříkový soud kvůli změně sídla ČNS z.s. – ověřený podpis prof. Bednařík 

12. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2020 

1. vydání březen - termín pro poslání podkladů 15.2.2020 

2. vydání červen  

3. vydání listopad  

4. vydání prosinec  
 

13. Různé 
 
Volby do předsednictva a revizní komise ČNS ČLS JEP 
Výbor ČNS odsouhlasil elektronické volby.  
Vyzvat členy společnosti k aktualizaci svých údajů v členské databázi.  Zveřejnit výzvu na 
webových stránkách, newsletteru i v časopise.   

Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy  
Náměty na potenciální spolupráci  

Výbor ČNS má zájem o spolupráci. Námět na spolupráci bude předán Kognitivní a 
Extrapyramidové sekci. Vyjádření zašle Bednařík  

Plenární schůze 28.11.2019, KCC  -  zápis z jednání byl zveřejněn na webových stránkách.   

Návrhy na Ceny J. Hlávky za rok 2019  
Návrh výboru ČNS na Cenu J. Hlávky: publikace - Spinální neurologie, Štětkářová a kol. 
vydavatelství Maxdorf - odešle Janůrková. 

Pozvání na Atletické závody lékařů, farmaceutů a zdravotníků ČR do Svitav 
Žádost o mailing na členy ČNS - text pozvánky  
13.6.2020, Svitavský stadion, www.atletikazdravotniku.cz  
Výbor ČNS bere na vědomí.  
 

Kancelář zdravotního pojištění    
prim. Tomek zvolen výborem na vyjednávání – oficiální pověření zajistí Janůrková 

Asociační management - projekty  (Janůrková)  
CzechOnLine  - Marusič 
-    https://www.czechneuronline.cz / 
-     budou zveřejněny handouty z výukových kurzů ČSNS 2019 

Mobilní aplikace - Tomek 
    -     statistika stažení - k 15.1.2020 staženo 95x 

https://drive.google.com/open?id=1U3Ym1-QDs0Rkc8X20JR-26XTY712hsqp
https://drive.google.com/open?id=1D7o9x4odA_DnFM21dMT58oKw6mOpFfSP
http://www.atletikazdravotniku.cz/
https://www.czechneuronline.cz/
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14. 
 

Příští schůze v roce 2020:   
 
9. dubna, 10:30 Guarant International  
12. června, 10:30 Praha, Guarant   
18. září, 10:30 Praha, Guarant 
listopad - ČSNS 2020, Olomouc  

 


