
 

 

Zápis z jednání  

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
8.1. 2021, 10:30, on-line zasedání  

 

Jednání se zúčastnili: Adam, Adamová, Bar, Bartoník, Brázdil, Herzig, Ehler, Jech, Kaňovský, Kubala - 
Havrdová, Kubík, Marusič, Neumann, Ostrý, Polívka, Rusina, Růžička, Škoda, Šonka, Tomek  
 
Omluveni: 0 

Zápis: Janůrková 
 
Hosté: Bednařík, Ridzoň, Foldynová, Rajtorová, McBurney 

 
1. 

 
Výbor odhlasoval, že do doby zvolení nového předsedy, povede jednání výboru prof. Kaňovský. 
  
 
Výsledky voleb předsednictva a revizní komise ČNS ČLS JEP 
Zápis volební komise - Příloha č.  15 
 
Členové výboru: 
Kraj JIHOČESKÝ - prim. MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D. 
Kraj JIHOMORAVSKÝ - doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. 
                                     - prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 
Kraj KARLOVARSKÝ - doc. MUDr. Pavel Adam, CSc. 
Kraj KRÁLOVEHRADECKÝ - prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D.  
Kraj LIBERECKÝ  - nebyl nominován žádný kandidát 
Kraj MORAVSKOSLEZSKÝ - doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. 
Kraj OLOMOUCKÝ - prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. 
Kraj PARDUBICKÝ - doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc. 
Kraj PRAHA - prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. 
                     - prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 
                     - prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 
                     - doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.; 
Kraj PLZEŇSKÝ - MUDr. Jiří Polívka, CSc.  
Kraj STŘEDOČESKÝ - MUDr. Jan Kubík 
Kraj ÚSTECKÝ - prim. MUDr. Jiří Neumann 
Kraj VYSOČINA - prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. 
Kraj ZLÍNSKÝ - prim. MUDr. Jan Bartoník 
 
Členové revizní komise:  prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 
                                           prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.  
                                           doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. 

Volba funkcionářů výboru ČNS 
 
Volební komise pro volbu funkcionářů výboru ČNS ČLS JEP 
Výbor aklamačně odhlasoval, že volební komise pro volbu funkcionářů ČNS ČLS JEP bude 
zastoupena prof. MUDr. Evženem Růžičkou, DrSc.; prof. MUDr. Karlem Šonkou, DrSc.; doc. MUDr. 
Alešem Tomkem, Ph.D.  
Předsedou volební komise byl zvolen prof. Šonka 

https://drive.google.com/file/d/1UfFos66bY71lGzFH8_RO3oFcV_tSpSek/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UfFos66bY71lGzFH8_RO3oFcV_tSpSek/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UfFos66bY71lGzFH8_RO3oFcV_tSpSek/view?usp=sharing
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Volba předsedy revizní komise 
Členové revizní komise zvolili za svého předsedu prof. MUDr. Karla Šonku, DrSc.  

Volba předsedy 
 
Členové výboru odsouhlasili, že volba předsedy proběhne tajně prostřednictvím elektronického 
volebního systému Election Runner.  
 
Navržený kandidát na předsedu: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.  
prof. Marusič s kandidaturou souhlasil.  
Průběh tajného hlasování: 16 členů s návrhem souhlasilo, 1 se zdržel hlasování  
Elektronické výsledky: https://vote.electionrunner.com/election/Bdqgb/results 
 
Předsedou ČNS ČLS JEP byl výborem zvolen prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 

Volby dalších funkcionářů ČNS ČLS JEP 
Členové výboru souhlasili, že volba dalších funkcionářů bude veřejná.  
 
Předseda ČNS navrhl nové označení místopředsedů.  
- 1. místopředseda 
- místopředseda pro vědu a výzkum  
- místopředseda pro vzdělávání 
- místopředseda pro zdravotní péči 
Výbor s návrhem nového označení funkcionářů souhlasil.  

1. místopředseda  
Navržený kandidát: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. se svou kandidaturou souhlasil. 
1. místopředsedou byl výborem zvolen prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 
  
Místopředseda pro vzdělávání 
Navržený kandidát: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. se svou kandidaturou souhlasil. 
Místopředsedou pro vzdělávání byl výborem zvolen doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. 
 
Místopředseda pro vědu a výzkum 
Navržený kandidát: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. se svou kandidaturou souhlasil  
Místopředsedou pro vědu a výzkum byl výborem zvolen prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc 
 
Místopředseda pro zdravotní péči 
Navržený kandidát: prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. se svou kandidaturou souhlasil  
Místopředseda pro zdravotní péči byl výborem zvolen prim. MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. 
 
Pokladník 
Navržený kandidát: prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D. se svou kandidaturou souhlasil. 
Pokladníkem byl výborem zvolen prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D. 
 
 
Prof. Marusič navrhl na funkci čestného člena výboru prof. MUDr. Josefa Bednaříka, CSc. Výbor 
s návrhem souhlasil.  
 
Volební komise schválila průběh i výsledky voleb.  

 

 

 

https://vote.electionrunner.com/election/Bdqgb/results
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Zástupci ČNS ČLS JEP v komisích a pracovních skupinách 
 
Léková komise – prim. Škoda, prim. Polívka (za ČNS mohou být v KLPK pouze 2 členové) 
 
Pracovní skupina pro implementaci úhradových kódů, připomínkování materiálů MZ a jednání o 
úhradách zdravotní péče, léků a PZT: prim Škoda, prof. Jech, prim. Ostrý, prim. Neumann (případně 
můžeme do budoucna tyto oblasti ještě rozdělit nebo doplnit tým o další zájemce). 

Zástupci ČNS v komisích pro funkční odbornosti - výbor potvrdil stávající zástupce, pokud jsou 
ochotni pokračovat:  
EEG - MUDr. Slonková, doc. Vojtěch (prof. Marusič ověří u obou zájem pokračovat)  
EP - prof. Bednařík (souhlasí), MUDr. Cée (prof. Jech ověří zájem pokračovat) 
EMG - doc. Ehler (souhlasí), MUDr. Ridzoň (prof. Marusič ověří zájem pokračovat)  
 

Redakční rada ČSNN – prof. Herzig osloví členy současné redakční rady, zda souhlasí 
s pokračováním v činnosti. Pokud ano, výbor ČNS potvrdí nominaci za ČNS do redakční rady na 
příštím zasedání.    

Výzvu členům výboru, aby nahlásili, do které pracovní skupiny jsou ochotni se zapojit – připraví prof. 
Marusič, rozešle Janůrková. 

Mezinárodní spolupráce  
Výbor odsouhlasil zástupce ČNS ČLS JEP v mezinárodních společnostech: 
UEMS - doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D  
EAN -  prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 
WFN – prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.   
 
 

  2. 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 18. 9. 2020 

✓  Nový harmonogram kurzů a atestačních zkoušek 2021 zveřejněn na webových stránkách a v 

newsletteru   

✓  Novým členů oznámeno přijetí 

✓  Žádosti o snížení příspěvků - oznámeno o neposkytnutí slevy  

✓   Dopis pro předsedy sekcí ohledně databáze-  odeslán  

✓ Stanovisko ČNS - bolesti pohybového aparátu - zveřejněno na webu a v newsletteru 12/2020 

✓ Konsenzus ke spavosti u řidičů trpící obstrukční spánkovou apnoí - zveřejněno na webu a v 

newsletteru 10/2020 

✓  Výzva členům na kontrolů úhrady členských poplatků - zveřejněna 

✓  Výplata odměny za vedení časopisu ČSNN -  vyplacena  10.11.2020 

✓  On-line setkání s partnery ČNS - 19.11.2020 

✓  Ceny za nejlepší publikace 2019 - ocenění vyzváni k prezentování práce na webu čns  

✓  Diplomy za Ceny ČNS 2019 zaslány poštou  

✓  Ceny předsednictva ČLS JEP 2019 zveřejněny na webu a v newsletteru 

✓  Newsletter 10/2020 vydán 15.10.2020 

✓  Osloveni navržení kandidáti do volební komise  

✓  Vytvořen nový volební manuál  

✓  CzechNeurOnline - navázána spolupráce s novým partnerem portálu - Ipsen. Vloženy nové 

příspěvky 
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3. Sekce – Brázdil 
 
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie  
  
Elektronické volby do výboru sekce 1.  kolo: 1.  – 9. 10. 2020; 2. kolo: 19. – 27. 10. 2020 

Výsledky voleb  
1. prof. MUDr. Mareš Jan, Ph.D., MBA (79) 
2. prof. MUDr. Kubala-Havrdová Eva, CSc. (73) 
3. MUDr. Hradílek Pavel, Ph.D. (72) 
4. prim. MUDr. Vachová Marta (72) 
5. doc. MUDr. Horáková Dana, Ph.D. (70) 
6. doc. MUDr. Štourač Pavel, Ph.D. (57) 
7. MUDr. Ampapa Radek (52) 
8. prof. MUDr. Vališ Martin, Ph.D. (40) 
9. MUDr. Zapletalová Olga (40) 
10. MUDr. Nytrová Petra, Ph.D. (39) 
11. prim. MUDr. Piťha Jiří (38, pořadí určeno losem) 
Zatím neproběhla volba předsedy sekce 
 
Výbor ČNS bere na vědomí 
 
 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
 
Elektronické volby do vedení sekce: leden 2021 via Guarant 
Schůze výboru sekce 15.1.2021 - zašlou poté přehled nových žádostí o certifikaci center 
 
Výbor ČNS bere na vědomí 

 
Neuromuskulární sekce  
 
Výbor Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti a Společnosti dětská neurologie ČLS 
JEP vydalo společné doporučení pro léčbu SMA v době COVID -19 pandemie  spolecne-doporuceni-
neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf (neuromuskularni-
sekce.cz) 
Výbor ČNS bere na vědomí.  

Úhrady tafamidisu 
dopis ČNS na  VZP - Příloha č. 6  
Vyjádření VZP - Příloha 6a 
Výbor předá sekci k dořešení.  
 
Předsedové sekcí budou požádáni, aby před vydáním stanovisek sekcí informovali výbor ČNS. 

4. Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
VPŘ MZ ČR- Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2021 - Požadavek ČNS z 29.9.2020 - Příloha č. 1   
Vyjádření MZ - Vyjádření ČNS předáno ÚZIS. Nastavení koeficientů u centrových léků byla dosažena 
majoritní shoda v rámci dohodovacího řízení (zdravotní pojišťovny i zástupci poskytovatelů), v 
případě individuálních odchylek se předpokládá individuální řešení se zdravotní pojišťovnou. 
 
MPSV  žádost o posouzení - rozhodování ve věci myalgické encefalomyelitidy/chronického 
únavového syndromu pro potřeby lékařské posudkové služby  
Stanovisko ČNS z 18.9.2020  Příloha č. 2    
Čeká se na vyjádření MZ ČR. 
 

https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/spolecne-doporuceni-neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/spolecne-doporuceni-neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/spolecne-doporuceni-neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/spolecne-doporuceni-neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/spolecne-doporuceni-neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/spolecne-doporuceni-neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/spolecne-doporuceni-neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf
https://www.neuromuskularni-sekce.cz/res/file/spolecne-doporuceni-neuromuskularni-sekce-a-spolecnosti-detska-neurologie-cls-jep-pro-lecbu-sma.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xRMhzpCZ_sFPXSwkVKcdzQXv7SGT3snz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZR80MALWLG2iJgSibdWhZGfEj6pl16dA/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/vpr-navrh-vyhlasky-o-stanoveni-hodnot-bodu-vyse-uhrad-hrazenych-sluzeb-a-regulacnich-omezeni-pro-rok-2021/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/vpr-navrh-vyhlasky-o-stanoveni-hodnot-bodu-vyse-uhrad-hrazenych-sluzeb-a-regulacnich-omezeni-pro-rok-2021/
https://drive.google.com/file/d/1MwwEVIv6UWlpsmC4jInpfD_FYCFTX3BO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zx-ZzQAbTpl3b6CpeVfO2EmtBJd5cs2D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zx-ZzQAbTpl3b6CpeVfO2EmtBJd5cs2D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CEoYPzg0TIRfpawHEQ1CnDVHe7kbCDKm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CEoYPzg0TIRfpawHEQ1CnDVHe7kbCDKm/view?usp=sharing
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Stanovisko ČNS ČLS JEP k očkování proti coronaviru SARS-COV-2 u pacientů s 
neurologickými onemocněními zde dne 23.12.2020 - Příloha č.18    

Plán provedení očkování proti onemocnění COVID-19  
Výzva MZ ČR, termín 8.1.2021 - vyjádření ČNS 

5. Zdravotnictví 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje - pozvánka ke korespondenčnímu výběrovému řízení  

10/2020. Bez účasti zástupce ČNS – nebylo námitek  

Krajský úřad  Středočeského kraje – pozvánka ke korespondenčnímu výběrovému řízení 12/2020. 
Zástupce ČNS - MUDr.Jaroslav Korsa, Oblastní nemocnice Příbram 

Krajský úřad Olomouckého kraje - pozvánka ke korespondenčnímu výběrovému řízení 1/2021. 
Zástupce ČNS - prim. Otruba, FN Olomouc 

Krajský úřad Kraje Vysočina  - stížnost na poskytovatele zdravotnických služeb Nemocnice Třebíč. 
Zástupce ČNS - prim. Škoda, Jihlavská nemocnice.  

Krajský úřad Plzeňského kraje - korespondenční výběr poskytovatele obor neurologie - ambulantní 
péče v obci Kdyně - zástupce ČNS - MUDr. Polívka, FN Plzeň 

Výbor ČNS bere na vědomí 

  
Registry neuromuskulárních onemocnění 

Společnost  sanofi-aventis poskytla na základě objednávky ČNS na zpracování analýzy dat registrů 
MyREG a REaDY finanční částku 250.000,-Kč bez DPH. 

Analýza pro Sanofi 
- Myreg report - Příloha č.5a; REaDY report - Příloha č. 5b 

Přijaté finanční prostředky budou poskytnuty správci registrů MyREG a REaDy společnosti Institut 
biostatistiky a analýz, s.r.o. 
Výbor ČNS bere na vědomí 
 
Bolesti pohybového aparátu včetně bolesti páteře  
Pracovní skupina (Ostrý, Korsa, Štětkářová, Bednařík)  
Stanovisko ČNS k organizaci péče o pacienty s akutní bolestí zad v bederní úrovni u dospělých - 
zveřejněno na webových stránkách a v newsletteru 12/2020, v časopise Medicína pro praxi. Vyjde 
také v ČSNN. Předat na vědomí praktickým lékařům a propagovat mezi ostatní odborné společnosti - 
Ostrý  
 
Rozšíření indikačních kritérií DBS na pacienty s farmakorezistentní epilepsií  
Podpora ČNS žádosti ČLPE na VZP - Příloha č. 11 
Výbor ČNS souhlasí 

Příručky pro praxi   
ORL spol. požádala o záštitu a umístění loga ČNS na Příručce pro praxi  - Vestibulární schwannom a 
Endoskopie horních dýchacích cest v navozeném spánku léky (DISE). Výbor neměl připomínky, 
záštita byla poskytnuta. 
 
EEG doporučení v době Covid 19 pandemie 
Společné doporučení ČLPE, SDN,ČNS - Příloha č. 7  
Zveřejněno na webových stránkách a v newsletteru  
 

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2020/12/stanovivsko-cns-cls-jep-k-vakcinaci-proti-covid-19-web.pdf
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2020/12/stanovivsko-cns-cls-jep-k-vakcinaci-proti-covid-19-web.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OGNXAj7ERTNs_3RLqPSEHqIdxTpa_yLn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vcMNbLjXwnidJH3fpH1cQTmH4fMo5oAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ncYmsfkc671XLu_EXLiMc1ZQz29pSTEa/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2020/10/stanovisko-cns-k-organizaci-pece-o-pacienty-s-akutni-bolesti-zad-v-bederni-urovni-u-dospelych.pdf
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2020/10/stanovisko-cns-k-organizaci-pece-o-pacienty-s-akutni-bolesti-zad-v-bederni-urovni-u-dospelych.pdf
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2020/10/stanovisko-cns-k-organizaci-pece-o-pacienty-s-akutni-bolesti-zad-v-bederni-urovni-u-dospelych.pdf
https://drive.google.com/file/d/1a1U7_sglt364xcFuj1JfipFjIVt4Qsul/view?usp=sharing
https://www.otorinolaryngologie.cz/content/uploads/2020/10/ppp_vestibularni_schwannom.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Gg51WThl6Ixks2gpK_VcAzQhiUbZ30cL/view?usp=sharing
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Sdílení kódů 25266 a 25268 (Šonka)  

Iniciální nastavení optimální hodnoty léčebného přetlaku telemetrickým způsobem 
(číslo výkonu 25266); Telemetrická kontrola nemocného s přetlakem (číslo výkonu 25268). 
Dopis ČNS pro MUDr. Pokorného ( předseda PS k Seznam zdr. výkonů)  a prof. Vašákovou 
(předsedkyně České pneumologické a ftizeologické spol)  
Výbor České pneumologické a ftizeologické spol. sdílení kódu schválil - Příloha č. 8b  
Výbor ČNS souhlasil 
 
Žádost o odborné vyjádření ČNS  
JUDr. Zápotočný, právní zástupce p. Laštovičkové, žádal o vydání odborného vyjádření ČNS v kauze 
klientky.  
ČNS nemá právní subjektivitu ani znalecké oprávnění, nevydává takové vyjádření. Bylo doporučeno 
obrátit se na soudního znalce, který může případ posoudit. 
 

MyWay - mezinárodní výzkum na téma zapojení osob se získaným poškozením mozku do 
sportovních aktivit.  My Way Project (myway-project.org)  
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s. 
Základní informace - Příloha č.14  
Výbor ČNS bere na vědomí, řeší Cerebrovaskulární sekce.  

Preskripce quetiapinu v neurologických indikacích (Jech) 
Výbor byl informován o jednání svolané ze strany SÚKL ohledně preskripce quetiapinu v 
neurologických indikacích, které je reakcí na jednání pracovní skupiny MZ pro Parkinsonovu 
nemoc. Jednání se uskuteční 20.1.2021 za účasti prof. Jech, prim. Škoda a doc. Baláž. 
 

6. Webové stránky   

Nový výbor a revizní komise - fotografie + kontakty zaslat V. Janůrkové.  
aktualizace hromadného emailu vybor@czech-neuro.cz  a nové přístupy do diskusního fóra zajistí 
Janůrková 

7. Sjezdy a jiné odborné akce 

ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová - Guarant) 
1. – 3. 12. 2021, Olomouc, Clarion - (termín potvrzený, smlouva podepsána) 
Bez sankcí od hotelu za přesunutí termínu konání.  

Společenské akce: 
Moravské divadlo Olomouc -   1. a 2. 12. 2021, potvrzena rezervace, zatím na oba termíny 
Pevnost poznání - 1. a 2. 12. 2021, potvrzena rezervace, zatím na oba termíny 
Restaurace Entrée - zrušeno  

Deadline na příjem abstraktů  20. září 2021 
Deadline pro včasnou registraci a pro žádosti o podporu ČNS 20. září 2021 
Prodloužení příjmu abstraktů    30. září 2021  

Spuštění registrace – duben/květen 2021 
Témata kongresu - prof. Kaňovský zašle Guarantu ke zveřejnění   

Záložka Sponzoring a výstava – nyní je tam kontakt + nabídka pro partnery v PDF. Od 20. 1. 2021 si 
bude možno vybírat jednotlivé stránky v on-line systému. 

V případě přetrvávající špatné epidemiologické situaci je možné sjezd uspořádat i virtuálně/hybridně. 
Nutné rozhodnout do konce 9/2021 
 

https://drive.google.com/file/d/1vfMJqVXDwNyvmnCw-azwd0Do29I2ESNv/view?usp=sharing
https://www.myway-project.org/
https://drive.google.com/file/d/1xtruYrN9dUkDoF6fh0GLbxtwYFMi9b7Z/view?usp=sharing
mailto:vybor@czech-neuro.cz
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Záznamy z přednášek - získat souhlas přednášejících natáčet a následně využít na vzdělávacím 
portálu CzechNeurOnline (postup domluví Janůrková s Guarantem). 

Rámcovou smlouvu na organizaci akcí se společností Guarant na období 2023 – 2024 nebude výbor 
ČNS nebude uzavírat.  Případná rámcová smlouva se může projednat na začátku roku 2022. 

 8.  Vzdělávání 
  
SOR (Bar) 

Dne 7.1.2021 proběhla schůze SORu , která hodnotila aktivity v roce 2020 a stanovila plán 
specializačního vzdělávání na rok 2021.(viz zápis v příloze) Dle principu rotace se stal novým 
předsedou SORu na rok 21 prof. Rektor a místopředsedou prof. Růžička. Na základě zápisu byl 
proveden upgrade webových stránek ČNS v sekci vzdělávání.  
Zápis ze schůze 7. 1. 2021 - Příloha č. 21 
 
Atestace podzim 2020 
30.11. - 3.12.2020 na 2. LF UK 
 
25 přihlášek  
23 účastí  
20 prospělo (z toho s pochvalou 12) 
neprospěli 3 

Wikipedia (Marusič) rozhodnutí o pokračování aktivity na příštím výboru 

  

9. Ekonomika 

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

Předložena zpráva pokladníka  

Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků 

Neobvyklý nárůst nedoplatků členských poplatků za rok 2020. ČLS JEP nově rozesílá 

výzvu/upomínku k úhradě pouze elektronicky. Těm, kdo na emailovou výzvu poplatek neuhradí, bude 

zaslána složenka poštou.  

ČLS JEP nevyřadila z členské evidence ČNS ČLS JEP členy, kterým výbor z důvodu nedoplatku 

ukončil členství (zápis ze dne 31.1.2020).    

Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  (Guarant) 

Guarant předložil vyúčtování AM 7-9/2020  a přehled příjmy AM 7-9/2020 - Janůrková předložila 

vyúčtování za vedení sekretariátu 9 - 11/2020  

Přehled sponzoringu 2020 a rozjednaného sponzoringu na rok 2021 - Guarant    

plán na rok 2020: 400 000,- Kč, skutečný příjem ČNS 520 000,- Kč 

Nastavení spolupráce v rámci sponzoringu se upřesní na základně schůzky – prof. Marusič, prof. 

Herzig, prof. Kaňovský, Mgr. Foldynová, Janůrková.  

On-line setkání se sponzory  

19. 11. 2020 - Bednařík, Brázdil, Marusič, Šonka 

prezentace společností Biogen a Novartis  

Výbor ČNS děkuje za organizaci. 

 

 

 

https://www.czech-neuro.cz/vzdelavani/
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Návrh smlouvy Pfizer x ČNS  

spolupráce ČNS na projektu www.provasesrdce.cz  

Aktuální informace - Výbor od Guarantu dostal 11.9. námi okomentovaný návrh smlouvy s 

doporučeními změn, který s firmou Pfizer předjednal doc. Tomek (smlouva měla být podepsána mezi 

společností Pfizer a ČLS JEP).  

Smlouva je před podpisem. Cerebrovaskulární sekce kampaň podpořila.  

 

Asociační management  

Smlouva s Guarantem bude prodloužena na rok 2021. Vedení sekretariátu ČNS zajistí společnost 

Asociační s.r.o. paní Janůrkové. 

10. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
 
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
Výbor ČNS bere na vědomí. 
 

11. Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN – Bednařík 
Prof. Bednařík bude nadále monitorovat činnosti WFN.  
 
 
EAN 
Nový zástupce prof. Brázdil 

Výzva k možnému připomínkování European Training Requirements in Neurology 2020  
Připomínky ČNS odeslány  
 
UEMS  
Nový zástupce doc. Bar  

European Board Exam in Neurology 2021 
Obnovení grantu pro členy ČNS, kteří se přihlásí k Evropské atestaci, a to ve výši 300 Euro. Úspěšný 
absolvent navíc získává volnou registraci na 3 následující České a slovenské neurologické sjezdy 
pořádané v ČR. Žádosti na sekretariat@czech-neuro.cz  do 30. 9. 2021. Výzva k zasílání žádostí 
zveřejněna v newsletteru 12/2020. 
 

12.  
 
 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Zemřela prof. MUDr. Valentina Stýblová, DrSc. - čestná členka ČNS ČLS JEP. Vzpomínka v 
newsletteru prof. Kalvach.   
 
Nové žádosti do společnosti   
Žádosti budu projednány v rámci příštího zasedání výboru. Janůrková doplní místo pracoviště (obor) 
žadatelů 
Pokud nebudou žádat o členství neurologové působící v ČR, požádat vždy o zaslání motivačního 
dopisu – zajistí Janůrková. 
 
Žádost MUDr. Petra Jaroše o zrušení členství - má nedoplatek 2 200, -Kč. Žádost pana doktora 
nebyla výborem schválena. Členství se zruší až po uhrazení nedoplatku. Vyzve Janůrková.  
 
Žádosti o snížení členského příspěvku - MUDr. Kuzmová, MUDr. Štillová  
Oznámení o neposkytnutí slevy zajistí Janůrková. 
 
Přehled zrušených členství, aktualizace údajů v centrální evidenci  
Předložny přehledy o aktualizaci členské databáze.   
Výbor ČNS bere na vědomí. 
 

http://www.provasesrdce.cz/
mailto:sekretariat@czech-neuro.cz
mailto:sekretariat@czech-neuro.cz
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Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2019 
- Diplomy zaslány poštou 
- Oceněným nabídnuta možnost vlastní prezence práce umístěná na webové stránky -  

prezentaci dodal prof. Růžička a MUDr. Tesař 
 
Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2020 

- vyhlášení cen leden 2021 - web, časopis, newsletter, mailing na členy  
- Předložen návrh pravidel hodnocení prací     

Výbor musí návrh pravidel schválit. Janůrková rozešle připravený dokument k připomínkování 
výboru. Nově bude mít na starosti prof. Kaňovský ve spolupráci s prof. Šonkou.  

Nová ředitelka sekretariátu ČLS JEP 
Monika Šenderová - email: monika.senderova@cls.cz, tel: 731 476 665, 224 266 215 

Návratka 2021 
ČLS JEP vyzývá OS  k nahlášení případné změny členských příspěvků a  nahlášení změn ve vedení 
spol.  Stanovený termín 18.12.2020 na žádosti prodloužen do ledna 2021. Návratku připraví 
Janůrková.  

 

13. Informace o ČNS, z. s.  
 
Odměna pro vedoucího redaktora časopisu - příkazní smlouva prof. Herzig 27 000,- Kč,  uhrazeno z 
Fiobanky dne 10.11.2020. 
 
Odměna za překlad abstrakt článků - příkazní smlouva K. Deneen 10 .725,- Kč, uhrazeno z Fiobanky 
dne 15.11.2020.  
Výbor ČNS bere na vědomí. 
 
 

14. Newsletter 
 
V roce 2020 vyšly 4 elektronické newslettery ČNS 
 

Navrhovaný harmonogram 2021 

1. vydání březen  

2. vydání červenec  

3. vydání říjen  

4. vydání prosinec  

Přípravu podkladů pro newsletter zajišťuje Janůrková, korekce a finální schválení prof. Kaňovský, 
který si zvolí zástupce na výpomoc. 

15. Různé 
 
Přehled činnosti výboru 2017 - 2020 
Příprava dokumentu - přehled činností, významné události a úspěchy výboru za období 2017 - 2020.  
Jakékoliv náměty na doplnění zaslat nejpozději do konce ledna 2021.  
 

CzechNeurOnline  - Marusič 
https://www.czechneuronline.cz / 
Ipsen - partner portálu - nový příspěvek doc. Baláž  
Výzva k zasílání příspěvků + instrukce pro autory - https://www.czech-
neuro.cz/vzdelavani/czechneuronline/   
Navrhnout administrátora portálu z řad mladých neurologů - možný honorář  
prof. Marusič předloží návrh dalšího využití portálu na dalším výboru.  

 

https://www.czech-neuro.cz/aktualita/vitezna-prace-prof-evzena-ruzicky/
https://www.czech-neuro.cz/aktualita/vitezna-prace-mudr-et-mgr-adama-tesare-clinical-variability-in-p102l-gerstmann-straussler-scheinker-syndrome/
https://drive.google.com/file/d/1bRlszqKD9K2roi_5yfxlPX6ECSvBDKpD/view?usp=sharing
https://www.czechneuronline.cz/
https://www.czech-neuro.cz/vzdelavani/czechneuronline/
https://www.czech-neuro.cz/vzdelavani/czechneuronline/
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Mobilní aplikace - Tomek 
Statistika stažení - k 10.1. 2021 staženo 412x  
Vhodný prostor pro menší neurologické akce – kongresová část mobilní aplikace. 
Národní kongres ČSNS má vlastní aplikace propojení na ostatní prezentace sjezdu 
Možnost zasílat krátké notifikace (COVID, odborné akce, důležitá sdělení) 
Navrhnout administrátora aplikace z řad mladých neurologů - možný honorář 

Způsob komunikace v rámci výboru  
v hromadné komunikaci neodpovídat všem, ale jen na adresu janurkova@czech-neuro.cz nebo 
predseda@czech-neuro.cz   

Plán činnosti výboru na volební období  
prof. Marusič připraví plán činnosti výboru na volební období včetně detailního plánu na rok 2021 a 
pošle k doplnění a připomínkování členům výboru. 

Odměna pro prof. Bednaříka 
Výbor schválil odměnu ve výši 80 000,- Kč pro prof. Bednaříka. Výplata bude provedena z účtu ČNS 
z.s. Zajistí prof. Herzig a Janůrková.  

 

16. 
 
 

Příští schůze výboru v roce 2021   
 
12. 2. 2021 od 10h - videokonferecne zoom 
 
Častější zasedání výboru. Střídání on-line a prezenční. Zachovat páteční termíny. Členové výboru 
byli vyzváni, aby své preference v Doodle vyplňovali v co nejkratším termínu.   
Zvát na on-line zasedání výboru také  předsedy sekcí - informace o činnosti, počet členů, významné 
plánované aktivity. Aspoň jednou ročně (nejlépe vždy na začátku roku) účast povinná. 
 

 

mailto:janurkova@czech-neuro.cz
mailto:predseda@czech-neuro.cz

