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Zápis z jednání  

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
12. 2. 2021, 10:00 až 12:30 - on-line zasedání 

 

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

Omluveni: Kaňovský, Adam 
 

Hosté: Bednařík, Horáková, Janůrková, Divišová, McBurney, Rajtorová 

 
1. 

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 8. 1. 2021 

✓  Změna obsazení výboru na webových stránkách včetně fotografií 

✓  Vytvořena přístupová práva do diskuzního fóra pro nové členy výboru 

✓  Hromadný email  vybor@czech-neuro.cz aktualizován na nové členy výboru, součástí je i email 

janurkova@czech-neuro.cz  a email prof. Bednaříka.    

✓  Schůzka k nastavení spolupráce s Guarantem - 19.1.2021 

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

✓  Žadatelé o členství v ČNS budou požádání o upřesnění místa pracoviště (oboru) 

✓  MUDr. Jakoubek vyzván k motivačnímu dopisu  

✓  MUDr. Jaroš vyzván k úhradě nedoplatku 

✓  Oznámeno neposkytnutí slevy z členského příspěvku  

✓  Pravidla k hodnocení Ceny ČNS 2020 - výbor vyzván k připomínkování  

✓  Návratka 2021 odeslána na ČLS JEP 

✓ Odměna pro prof. Bednařík připravena k výplatě 

✓ Témata kongresu ČSNS 2021 - Kaňovský 

  2. Sekce – Brázdil 
 
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie - prezentace Horáková 

Sekce má 245 členů. Volby do výboru (11 členů) proběhly v říjnu 2020. Noví členové výboru Vališ a 
Nytrová. Zasedání výboru proběhne v březnu 2021, kde se zvolí nové vedení.   
 
Hlavní agenda: 
- zasedání výboru 3 - 4 ročně  
- organizace a zajištění kvality péče: 1) 2019 přijetí dokumentu, který definuje centra s vysoce 
specializované péče, všech 15 center se přihlásilo, poskytování indikátorů kvality, 2)  dokument 
standardy péče 3/2020  
- spolupráce se SÚKLem a pojišťovnami  
- vydávání odborných stanovisek  
- organizace odborných akcí - Jedličkovy dny, příprava odborného programu pro ČSNS 
- registr REMUS - odborný garant 
 
Plán činnosti: 
- úhradové jednání 

mailto:vybor@czech-neuro.cz
mailto:janurkova@czech-neuroc.cz
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
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- zajištění kvality péče - poskytování indikátorů kvality pro MZ 
- zlepšení komunikace  
- sběr informací o pacientech s COVID 
- ve spolupráci s výborem připravit aktualizované stanovisko k očkování  

Cerebrovaskulární sekce - prezentace Tomek 

Sekce má 282 členů, kteří jsou členy ČNS. Sekce eviduje další členy, kteří nejsou členy ČNS. Celkem 
480 členů. Výbor sekce mám 13 členů. Volební období 2019 - 2022. 

Hlavní agenda:  
- reakreditace center - všechna centra (45) byla schválena. Přijetí nového centra v Jindřichově Hradci    
- nový věstník - vylepšení indikátorů kvality 
- registr ikové péče – organizační výbor registru je výbor sekce. Data z registrů se posílají na centra 
- spolupráce s Kanceláří zdravotního pojištění - zdroj dat o pacientech s cévní mozkovou příhodou 
- spolupráce s European Stroke Organisation -  tvorba jednotných pravidel pro zdravotní pojišťovny    
- tvorba doporučených postupů  
- pořádání kongresů (Cerebrovaskulární kongres) 49. ročník plánován na Slovensku 
- iniciativa Angels - tvorba vzdělávacího programu pro zdravotní sestry a záchranáře 

 
Sekce neurofarmakologická - prezentace Polívka  

Počet členů 150. Volby nového výboru prezenční formou v rámci sympozia v letošním roce 2021. 
Členy výboru: Polívka, Marková, Kalita, Rusina, Schenk, Matějová, Houška, Vodvářka, Polidar. Výbor 
zasedá 2x ročně. 

Hlavní agenda: 
- pořádání vzdělávacích akcí – Neurofarmakologické sympozium (Lísek) 

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
Volby výboru - 1.kolo voleb 19.1.2021 
2.kolo 2.- 11.2.2021 - výsledky 2.kola  
Zvolený předseda bude pozván na jednání výboru ČNS.  

 
Neuromuskulární sekce  
Úhrady tafamidisu - dopis ČNS na  VZP + Odpověď  VZP - Vyjádření ČNS ze dne 27.1.2021 - 
Příloha č. 1  

3. Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
VPŘ MZ k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ- DRG verze 4.0 -  Bez připomínek.  
 

Připomínkové řízení k nařízení  vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek -  Bez 
připomínek 
 
Připomínkování seznamu znaleckých odvětví oboru zdravotnictví (vyhláška č. 505/2020 Sb.) - 
Návrh ČLS JEP (16 odvětví + atestace znalce v základním oboru) - ČNS s návrhem souhlasí 

Metodické návody MZ ČR  - Připomínkové řízení LSZ kateg, NzP  - Bez připomínek  

VPŘ MZ - Návrh zákona o zdravotnických prostředcích (IVDR + MDR)-  Bez připomínek  

Způsob připomínkování došlých materiálů a informování členů výboru - došlé materiály budou zasílány 
všem členům výboru. Prim. Škoda následně pošle shrnutí.  
Členové výboru si  na příští jednání výboru připraví téma a okruhy, kterým se chtějí věnovat.    

https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-cerebrovaskularni/
https://drive.google.com/file/d/1ADKPH29m4l2cw5KYPGqRh0SFzJg5E525/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1J6Td5HksfDLWdpREDMcvyk6wabxxx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QMaQw-QaJ7Y6wjaVHuvNvKJKRNr10zFh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xRMhzpCZ_sFPXSwkVKcdzQXv7SGT3snz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZR80MALWLG2iJgSibdWhZGfEj6pl16dA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ntuRYGUANOd6nsVBqII3oeHf0ObWAoE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ntuRYGUANOd6nsVBqII3oeHf0ObWAoE/view?usp=sharing
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 4. Zdravotnictví 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje - pozvánka ke korespondenčnímu výběrovému řízení 18. - 
20.1. 2021. Zástupce ČNS - prim. Jaroslav Brichta, FNUSA 

Krajský úřad Olomouckého kraje - pozvánka ke korespondenčnímu výběrovému řízení 18.1. 2021. 
Zástupce ČNS - prim. Pavel Otruba, FN Olomouc  

Pravidlo pro výběr zástupce, který se bude výběrového řízení účastnit - zajišťuje vždy člen výboru z 
kraje, který výběrové řízení vypsal. V případě Prahy, Jihomoravského a Libereckého kraje byli určeni 
tito zástupci:    

Brno – prof. Brázdil 
Praha – prof. Kubala – Havrdová 
Liberec – prim. Neumann 

 
Hodnocení projektů z EHP fondů Program Zdraví 
MZ ČR - nabídka pro členy stát se expertními hodnotiteli Žádostí o grant předkládaných do výzvy v 
programu Zdraví zaměřenou na oblast „Prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních 
onemocnění“, - Žádost o zaregistrování + Tematické zaměření 

Nabídka bude zaslána doc. Rusinovi k distribuci členům Sekce kognitivní neurologie.   
 

Příručka pro praxi  
ORL společnost požádala o záštitu a umístění loga ČNS - Rehabilitace poruchy rovnováhy 
Výbor záštitu schválil.  

 

Preskripce quetiapinu v neurologických indikacích (Jech) 
Výstup z jednání 20.1. 2021 (Jech, Škoda, Baláž)  
Informaci přidat na webové stránky a do newsletteru - zprávu připraví Jech. 

5. Webové stránky   

Zveřejněn nový výbor a revizní komise, včetně fotografií.  
Historie výboru ČNS - koordinátor doc. Ehler ve spolupráci s prof. Růžičkou 
Vyzvat kliniky pro zaslání termínů seminářů – zajistí Janůrková.  

6. Sjezdy a jiné odborné akce 

ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová - Guarant) 
1. - 3. 12. 2021, Olomouc, Clarion  
https://www.csns2021.cz/   
On-line rezervační systém pro vystavovatele   

Společenské akce: Moravské divadlo Olomouc a Pevnost poznání - 1. a 2. 12. 2021 
Spuštění registrace: duben/květen 2021 
Novartis – žádost o přednášku, téma migréna. Zatím není vyřešeno, čeká se na vyjádření vědeckého 
výboru.  
Neparalelní sympozia - Roche středa 1.12., Novartis čtvrtek 2.12. 

Složení organizačního a vědeckého výboru - https://www.csns2021.cz/vybory/  

Témata kongresu:   
Cévní mozkové příhody 
Epilepsie 
Kognitivní neurologie 
Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění 
Extrapyramidová onemocnění 
Bolest 
Nervosvalová onemocnění 

https://drive.google.com/file/d/16NNWF_yKEPjcKzFfsrQiPtvWP1yQ2dWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFyo4XXaBdbaeKjL5FRnPvPSFs5-UM76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vQNsYZvH8r7a4n-NprXKKe7k5wIjcjoC/view?usp=sharing
https://www.otorinolaryngologie.cz/content/uploads/2021/02/ppp_rehabilitace_poruchy_rovnovahy.pdf
https://www.csns2021.cz/
https://exhibition.congresshome.com/csns2021
https://www.csns2021.cz/vybory/
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Spinální neurologie 
Neuropsychiatrie 

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

Informace o sjezdu předávat i Slovenské neurologické společnosti.  
 

 7. Vzdělávání 
  
SOR (Bar)  – nejsou nové informace 
 
Wikipedia (Marusič) – bude projednáno na příštím výboru 
 
Do vzdělávací pracovní skupiny budou přizváni další členové (doc. Rusina, prof. Růžička, doc. 
Adamová,… ) 
 

8. Ekonomika 

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

Snížení nedoplatku z členských příspěvků. Pozitivní hospodářský výsledek.  

Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků 

Dodán přehled z ČLS JEP  

Výbor na příštím zasedání rozhodne, zda členům s nedoplatky nad 1400,- rozesílat časopis ČSNN.  

ČLS JEP bude rozesílat upomínky koncem února 2021. Těm, co i přes výzvu ČLS JEP členské 

příspěvky neuhradí, bude zasláno upozornění na možné vyřazení z databáze pro zasílání časopisu.  

Přidat informaci o úhradě poplatků do newsletteru.   

Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS (Guarant) 

Guarant předložil vyúčtování za 10 - 12/2020. Uhrazeno dne 26. 1. 2021  

Asociační předložil vyúčtování za 1/2021. Uhrazeno dne 5. 2. 2021  

Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování.   

 

Se společností Asociační s.r.o. byla uzavřena Smlouva na poskytování služeb do konce roku 2024.  

Se společností Guarant International s.r.o. byla uzavřena Smlouva o zajištění služeb na rok 2021.   

Výbor bere na vědomí.  

Stav sponzoringu  
Potvrzení partneři - Roche, Merck - 660tis kongres, 70tis pro ČNS. 
V jednání - Teva, Glanmarks, Wörwag, Neurapharm, Biogen, Novartis, Pfizer, Angels, Sanofi  
Sponzorská nabídka 2021 – sdílený sponzoring pro ČSNN a ČNS. Guarant aktualizuje doplňkové 
možnosti spolupráce o aktuální aktivity společnosti.  
 

9. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
 
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
Očekávaná výše IF 0,3 – 0,4 
Počet článků je dostatečný. Snaha o zaměření časopisu na vzdělávání neurologů v ČR. 
 

10. Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN ( Bednařík) 

Uhrazen členský poplatek ve výši ＄1740 

On-line meeting 17. 2. 2021 schůzka se zástupci WFN – o výsledku bude referovat prof. Bednařík na 
příštím výboru  
 

https://drive.google.com/file/d/1phzRwdmjHpC4xgmmYNdjwBGCHl3G_H_x/view?usp=sharing
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Brain Health Initiative Webinar - 17.2.2021 - Pozvánka a registrace 
Určeno WFN delegátům, ale bude zpřístupněno i offline, a tedy i bude možné zpřístupnit všem 
zájemcům. 

 
EAN (Brázdil)  
Uhrazen členský poplatek ve výši € 3198  
Stánek ČNS v rámci virtuální konference EAN 2021 nebude. 
Nová kandidatura EAN kongresu. Informace zjistí prof. Brázdil 

 
UEMS (Bar)  
Uhrazen členský poplatek ve výši € 360    
 

11.  
 
 

Plán činnosti výboru na volební období (Marusič) 

Bude projednáno na příštím výboru.  

 

12. Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Noví členové společnosti  
MUDr. Eva Šplechtová - Neurologické odd. Nemocnice Teplice  
MUDr. María Gabriela  Martín Cantisano - Neurologická klinika, FNKV 
MUDr. Kateřina Dvorníková - Neurologická klinika,FN Ostrava 
MUDr. David Matyáš - Neurologická klinika,FN HK 
MUDr. Daniel Bartonec - Neurologické odd, Městská nemocnice Ostrava 
MUDr. Eva Marešová - Neurologické odd. Thomayerova nemocnice  
MUDr. David  Lauer - Neurologická klinika,FNKV 
MUDr. Dagmar Bilíková - Neurologická klinika, FN HK 
MUDr. Jana Pulkrábová - Neurologické odd, Nemocnice Benešov 
MUDr. Eva Kyzourová - Neurologické odd, Nemocnice Benešov 
MUDr. Petra Štofaniková - Neurologická klinika, VFN v Praze 
MUDr. Jitka Šípková - Neurologické odd. ÚVN 
MUDr. Vít Jakoubek - Ambulance dětské neurologie KPDPM , 1. LF  UK a VFN 
MUDr. Gabriela Knittelová - Neurologie,  Nemocnice Liberec 
MUDr. Dana Jandáčková - Neurologické odd. Nové Město na Moravě 
MUDr. Michal Židó - Neurologická klinika, FN KV 
MUDr. Karin Revajová - Neurologická klinika, FNUSA 
MUDr. Lucie Čiperová - Neurologická klinika,FN Plzeň 
MUDr. Jonáš Kunst - Neurologická klinika FNUSA 
MUDr. Nikola Pastorková - Neurologické odd. ÚVN 
MUDr. Šárka Herrmannová - Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice  
MUDr. Viktoriia Yoshan - Neurologické odd,Městská nemocnice Privamed Plzeň 
MUDr. Ondřej Babka - Neurologické odd. Městská nemocnice Ostrava 
 
Schválení 
 
Předložen motivační dopis MUDr. Jakoubka – výbor přihlášku schválil  
 
Žádosti o snížení členského příspěvku -  Oznámení o neposkytnutí slevy zajistí Janůrková. 
 
Přehled zrušených členství, aktualizace údajů v centrální evidenci – Výbor bere na vědomí. 
 
Hromadný mailing na členy ČNS 
Výbor schválil použití mailingové služby společnosti Ecomail. Systém umožňuje hromadnou rozesílku 
newsletterů včetně následného reportu doručení. Cena 150,- za měsíční paušál neomezeného 
mailingu.   
 
 

https://mailchi.mp/fa0dec948793/brain-health-initiative-webinar?e=6b02989ba7
https://drive.google.com/file/d/1Y01JClDQrSRK-lLx0XzYIfV41hMPOz-R/view?usp=sharing
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Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2020 (Kaňovský, Janůrková)  
- vyhlášení cen leden 2021 - web, časopis, newsletter, mailing na členy  
- termín pro podání přihlášky 31. 3. 2021 
- k 11.2.2021 zatím 9 přihlášek  

 
 
Cena Josefa Hlávky 2020 
Nominace ČNS - Tereza Uhrová, Jan Roth a kol., Neuropsychiatrie, vydavatelství Maxdorf   
 
 
Čestná členství, medaile  
Návrhy na ocenění za ČNS projednat na příštím zasedání výboru 
Přehled oceněných - https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/cestna-clenstvi/  
 

13. Informace o ČNS, z. s.  
 
Odměna pro prof. Bednaříka ve výši 80.000,-Kč  připravena k výplatě - po změně držitele bankovního 
účtu ČNS z.s u  Fio Banky provede prof. Marusič příkaz k úhradě 
 

Sídlo ČNS z.s. – projednat změnu sídla s ČLS JEP (prof. Šonka) 

14. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2021 

1. vydání březen - termín pro podání podkladů 28. 2. 2021 

2. vydání červenec  

3. vydání říjen  

4. vydání prosinec  
 

15. Různé 
 
Využití loga ČNS na webových stránkách Guarantu – Smlouva před podpisem 
 
Přehled činnosti výboru 2017 -  2020 
Forma Newsletter speciál    

 
CzechNeurOnline  - Marusič 
https://www.czechneuronline.cz / 
nově přidáno - záznam z online konference spol Eisai   
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.  

Mobilní aplikace - Tomek 
Statistika stažení - k 11.2. 2021 staženo 427x  
Vhodný prostor pro propagaci menších neurologických akcí  
Možnost zasílat krátké notifikace (COVID, odborné akce, důležitá sdělení) 
Navrhnout administrátora aplikace z řad mladých neurologů - možný honorář 

Dopis předsedy ČLS JEP prof. Svačiny – práva a povinnosti nového výboru. Kontakty na ČLS JEP. 

Národní vědecko-výzkumné ústavy (Brázdil)  
Aktivita MŠMT - podpora vědecko-výzkumných aktivit. Chybí Národní ústav pro neurologická 
onemocnění. Zjistit možnosti zapojení, event. spolupráce dalších odborných společností.   

https://drive.google.com/file/d/1na3BunNItDom1VWsSj9UTgyM4k8quwj8/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/cestna-clenstvi/
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2021/02/cns_news30_unor2021_special_final.pdf
https://www.czechneuronline.cz/
https://www.czech-neuro.cz/vzdelavani/czechneuronline/
https://www.czech-neuro.cz/vzdelavani/czechneuronline/
https://drive.google.com/file/d/12_THT9QHQ95a0ZOPyExMUiiPmKMIKadu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12_THT9QHQ95a0ZOPyExMUiiPmKMIKadu/view?usp=sharing
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16. 
 

 

Příští schůze výboru  
 
16. 4. 2021 od 10h – on-line videokonference via Zoom, předpokládané trvání cca 2 až 2,5 hod. 
 

 

 


