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Zápis z jednání  

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
16. 4. 2021, od 10:00 - 12:30 on-line zasedání 

 

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

Hosté: Bednařík, Mikulík, Baláž, Šarbochová, Janůrková, Divišová, McBurney, Rajtorová, Vavra 

 
1. 

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 12. 2. 2021 

✓  Novým členům poslán uvítací dopis  

✓  Oznámeno neposkytnutí slevy z členského příspěvku  

✓  Zveřejněna výzva Ceny ČNS 2020 - web, mailing, časopis   

✓  Nabídka hodnocení projektů z EHP předána doc. Rusinovi 

✓  Zpráva k preskripci quetiapinu v neurologických indikacích přidána na web + newsletter 

✓  Založen účet u Ecomailu pro hromadný mailing na členy ČNS 

✓  Na webových stránkách zveřejněny semináře Neurologické kliniky Ostrava  

✓  Opravena sponzorská nabídka 2021 - sdílený sponzoring pro ČSNN a ČNS. 

  2. Sekce (Brázdil) 
 
Neurointenzivistická sekce  - prezentace MUDr. Šarbochová 
Sekce má 56 členů. Volby do výboru 2/2019 - volební období 4 roky. Počet členů výboru 7. Část 
činnosti se překrývá s Cerebrovaskulární sekcí. Zasedání výboru 2x ročně. Na webových stránkách 
zveřejněn upravený překlad doporučeného postupu pro klinickou neurologie pacientů po cévní 
mozkové příhodě – vyšlo i v ČSNN.  

Hlavní agenda 
- pořádání kurzů a přednášky v rámci kongresů  
- tvorba doporučených postupů  
- upravený překlad doporučeného postupu pro výživu po cévní mozkové příhodě 

Plán činností  
- Colours of Sepsis 2021 -  vlastní sekce  
- přednášky v rámci Cerebrovaskulárního kongresu a ČSNS 2021  
- Neurointenzivní kurz odložen na jako 2022 

 
Extrapyramidová sekce  -  prezentace doc. Baláž  

Sekce má cca 100 členů. V současné době probíhá aktualizace databáze členů sekce. Výbor má 
5 členů. Nové volby do výboru sekce proběhnou 9/2021. Sekce má nové webové stránky.  

Hlavní agenda 
- spolupráce s pacientskými organizacemi 
- spolupráce a odborná stanoviska pro SÚKL a výrobce léků a zdr. prostředků 
- návrh genetických vyšetření indikovaných přímo neurology  
 

https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-neurointenzivisticka/
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-extrapyramidovych-onemocneni/
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Plán činnosti 
- příprava kódu pro aplikaci botulotoxinu u fokální spasticity a dystonie v oblasti končetin   
- přiznání statutu EXPY specialistů 
- spolupráce při tvorbě odborného programu na ČSNS 
- ustanovení center vysoce specializované péče  

 
Sekce kognitivní neurologie - prezentace doc. Rusina 
Sekce má 133 členů. Poslední volby do výboru sekce proběhly v roce 2018. Příští jsou v plánu 
jaro/2022. 

Hlavní agenda 
- vzdělávací aktivity v rámci ČSNS  
- pořádání každoročního semináře „Kognitivní poruchy a demence“ 
- spolupráce s pacientskými organizacemi a jinými OS 
- schválení amyloidového PETu 
- registrace úhrady léků spolupráce se SÚKL 
- Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 (NAPAN) - 
schválen vládou v dubnu 2021, zahájena implementace – součástí bude i vytvoření jednotných 
Doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších demencí, v úzké 
součinnosti neurologů, psychiatrů, geriatrů a praktických lékařů, včetně vymezení rolí jednotlivých 
odborností, specialistů a center. Vyjdou ve věstníku a budou platné pro všechny odbornosti. 
Financování projektu formou grantů MZ ČR.  

Výbor souhlasí s vypracováním žádosti o grant přes ČLS JEP a podporuje vytváření Doporučených 
postupů. Podání žádosti zajistí doc. Rusina, který bude následně o vývoji žádosti dále výbor 
informovat.  

Plán činnosti  
- povzbudit oblasti, kde je menší aktivita 
- zapojení mladších kolegů do 35 let  
- tvorba dalších guidelines 
- zaměření na mezioborovou spolupráci 
- nové webové stránky  

 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
Nové webové stránky www.czech-headache.cz  

 
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie  
12.3.2021 proběhly elektronické volby vedení sekce.     
Nově zvolené vedení sekce: 
Předseda sekce: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA 
Místopředseda:  prim. MUDr. Marta Vachová 
Sekretář: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. 

Doporučení SKNIL k očkování - zveřejněno na webových stránkách   

 
Neuromuskulární sekce  
Úhrady tafamidisu - dopis ČNS na  VZP + Odpověď  VZP - Vyjádření ČNS ze dne 27.1.2021 - 
odpověď VZP ze dne 22.2.2021 - Příloha č. 1 
Nyní se čeká na vyjádření firmy.  

Nastavit pravidla komunikace pro sekce. Vytvořit manuál pro sekce co mají výboru ČNS hlásit, 
kdy a jakou formou. 
 

https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-kognitivni-neurologie/
http://czech-headache.cz/
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 3. Zdravotnictví (Škoda) 

+ pracovní skupina Polívka, Kubala-Havrdová, Neuman, Ostrý, Jech, Ehler 

Garanti odborných stanovisek pro SÚKL  
Neuroimunologie: Jan Mareš, Marta Vachová 
Kognitivní:  Jakub Hort, Robert Rusina 
Bolesti hlavy: Jolana Marková, Tomáš Nežádal 
Neuromuskulární: Stanislav Voháňka, Edvard Ehler 
Cerebrovaskulární: Ondřej Škoda, Aleš Tomek 
Extrapyramidová: Robert Jech, Petr Kaňovský, Marek Baláž 

Ostatní členové pracovní skupiny se mohou rozhodnout, o jakou agendu a oblast mají zájem. 
Pro jednání se SÚKL může výbor určit své další zástupce, podle aktuálního tématu.  
Prim. Škoda bude výbor informovat, bude-li plánováno nové jednání na MZ nebo SÚKL.   
Rozhodnutí o zaslání hodnotící zprávy pro SÚKL výboru je v kompetenci pracovní skupiny. 

 

Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Návrh VYHLÁŠKY č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči - bez připomínek  
 
Návrh vyhlášky č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů - bez 
připomínek. 
 
Vnitřní připomínkové řízení k návrhu změny nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a 
pomocných látek a jejich ročních množstevních ročních limitech. - bez připomínek 
 
VPŘ - Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami - bez připomínek 
 
Aktualizované stanovisko ČNS ČLS JEP k vakcinaci proti SARS-COV-2 - 11.3.2021 
 

 
Prioritizace pacientů k očkování  

Doplnění závažných neurologických nebo neuromuskulárních onemocnění https://www.czech-
neuro.cz/content/uploads/2021/03/diagnozy-a-zdravotni-stavy_prioritni-ockovani.pdf 

 
Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě pacientů s COVID-19 - 30.3.2021 
 

Žádost o schůzku ve věci kvality zdravotní péče o pacienty po cévní mozkové příhodě  
- Příloha č. 2 

Výbor bere na vědomí. 

 

Náplast Qutenza 
Zaslána podpora zavedení nového kódu Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP  

Výbor bere na vědomí. 

 
Nominace experta do Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení 
Mezinárodní klasifikace nemocí – 11 v ČR  
žádost ÚZIS 
Sleep-wake disorders  - prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 
Diseases of the nervous system - doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. 
 

Kódy pro aplikaci USG navržené RHB společností a program výukového kurzu pro 
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aplikátory (Jech) 

21026 - Specializované neurorehabilitační hodnocení spastické parézy u dospělého pacienta 
21028 - Navigovaná nitrosvalová aplikace botulotoxinu typu a k léčbě fokální spastické dystonie 
i. (2-4 svaly) 
21029 - Navigovaná nitrosvalová aplikace botulotoxinu typu a k léčbě fokální spastické dystonie 
ii. (5 a více svalů) 

Neurorehabilitační kurz UZ navigované nitrosvalové aplikace btx u syndromu spastické parézy – 
návrh Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny 

Neurosonologický kurz pro navigovanou nitrosvalovou aplikaci botulotoxinu (BoNT) u syndromu 
spastické parézy dospělých – 24.4.2021 odesláno stanovisko ČNS pro Společnost rehabilitační a 
fyzikální medicíny ČLS JEP. 

Za ČNS bude dále ve věci jednat prof. Jech. V případě neshody s SRFM zvážit možnost podání 
žádosti o vlastní kód.  

Výbor bere na vědomí. 

Školení aplikace BTX - viz výše - komentář (Kaňovský)  

Založení pracovní skupiny MZ ČR pro vypsání výzvy na specializovaná Expy centra (Jech) 

Indikace genetického vyšetření neurologem (Rusina)  
doc. Rusina připraví stanovisko ČNS. Bude projednáno na dalším zasedání výboru.  
 
Úhrada quetiapine - preskripční omezení (Rusina) 
Pouze držitel registrace může podat podnět na revizi. ČNS může v rámci řízení vypracovat 
hodnotící zprávu. Kognitivní sekce ve spolupráci s EXPY sekcí se připraví stanovisko.   
 

Krajský úřad Ústeckého kraje - pozvánka ke korespondenčnímu výběrovému řízení 12.- 31.3. 2021. 
Zástupce ČNS - prim. Jiří Neumann, Nemocnice Chomutov 

Krajský úřad Olomouckého kraje - pozvánka ke korespondenčnímu výběrovému řízení na uzavření 
smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s RBP pro území Šumperk 3/2021. Zástupce ČNS 
- prim. Pavel Otruba, FN Olomouc. 

Výbor bere na vědomí 

 

4. Webové stránky   

Historie výboru ČNS - Ehler, Růžička  
prof. Kalvach předal složku archivů dokumentů z let 1993 - 2003 - sken dokumentů zajistí Janůrková 

 
Diskusní fórum pro členy výboru  
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/   
Manuál k používání   
Projednat využívání diskusního fóra  
výhody: chronologická posloupnost komentářů, automatická notifikace o založení vlákna, možnost 
vložení příloh, hlasování. Janůrková založí testovací vlákno. Na příštím výboru projednat využití 
diskusního fóra.  
 
 

https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/
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5. 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   
Předložen rozvrh programu – s pauzou na polední sympozia počítat 1,5h 
Stále se počítá s přechodem do distančního uspořádání sjezdu. 
Odeslány žádosti o záštitu – rektor a děkan UPOL, ředitele FNOL a Olomouckého arcibiskupa,   
Připravena grafika na dopisní papír sjezdu.     

Sekce budou vyzvány k organizaci vědeckého programu. 
Názvy kurzů – navrhnou sekce, termín do konce dubna.  

Registrační formulář bude spuštěn 30. 5. 2021 
Dořešit termín sympozia firmy Roche a Novartis. 

Společenské akce 
Moravské divadlo Olomouc a Pevnost poznání - 1. a 2. 12. 2021 
Ceny doprovodného programu navrhne dle nákladů Guarant  

Zasedání výboru  
1. 12. 2021 10:30 - 12:00 

Vybrat termín pro uspořádání členské schůze ČNS ČLS JEP a společná večeře výboru.  
Určit co hradí/nehradí členové výborů. 

 6. Vzdělávání (Bar) 
+ pracovní skupina Rusina, Růžička, Adamová 
  

SOR (Bar)   
V současné době probíhá předatestační kurz na LF OU, počet účastníků 19, od 15.6 do 19.6. 
budou v Ostravě probíhat atestační zkoušky.  
Proběhla schůze akreditační komise pro neurologii MZ ČR, byly podány dva návrhy na změnu 
vzdělávacího programu.  
Výbor bere na vědomí 

CzechNeurOnline (Bar, Marusič) 
https://www.czechneuronline.cz / 
Nový administrátor MUDr. Martin Sabela (FN Ostrava). Příprava struktury portálu. Ke spolupráci 
budou vyzváni sekce.  
Odměna pro autory – soutěž o nejlepší prezentaci.  
Preferovaný formát – komentované prezentace, videa.  
Ipsen Pharma – zájem o spolupráce, propojení vzdělávacích aktivit.  

Výbor bere na vědomí 

Doporučené postupy (Rusina) 
Využití překladů německých Leitlinien - https://dgn.org/leitlinien/ 
Pracovní skupina Adamová, Rusina - připraví konkrétnější představu.  
Doporučené postupy vydané EAN/ESO mají vyšší prioritu.  
Vyzvat sekce, aby dodaly přehled aktuálně platných doporučených postupů v češtině. Seznam 
zveřejnit na webových stránkách. 

Online verze neurologické učebnice (Marusič, Mikulik)  
Učební texty pro studenty medicíny. Sjednotit informace pro celou Českou republiku. Vyvolat jednání 
mezi garanty výuky na jednotlivých LF.  Ukázka on-line učebnice Společnosti pro gastrointestinální 
onkologii (SGO) ČLS JEP  
Výbor projedná na příštím zasedání. 
 
 
 

https://www.csns2021.cz/
https://exhibition.congresshome.com/csns2021
https://www.czechneuronline.cz/
https://dgn.org/leitlinien/
https://www.sgo-cls.cz/onkologie-horni-casti-traviciho-traktu/
https://www.sgo-cls.cz/onkologie-horni-casti-traviciho-traktu/
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7. Ekonomika (Herzig) 

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

 

Aktuální stav nedoplatků členských příspěvků 

ČLS JEP rozeslalo mailové upomínky začátkem března 2021.  

Bilance nedoplatků roku 2020 k 6.4.2021 - 177.780,-Kč. Snížení nedoplatků pouze o 32.460,-Kč ( k 

9.2.2021 byl stav 210.240-Kč).   

Za rok 2021 zatím vybráno na členských příspěvcích pouze 30.250,-Kč. Za 1Q/2021 nepříznivá 

ekonomická situace způsobená nedostatečným výběrem členských příspěvků. Požádat ČLS JEP o 

vysvětlení důvodu, proč nefunguje výběr poplatků. Dopis připraví prof. Herzig. 

Vyžádat od ČLS JEP o aktuální stav nedoplatků k 30.4. Individuální upomínkové řízení u nedoplatků 

nad 700,-Kč cestou ČNS zajistí Janůrková. 

Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  

Vyúčtování AM za 1Q Guarantu připomínkováno.  

Asociačním s.r.o předloženo vyúčtování AM za 2/2021+ 3/2021.   

Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování.   

Sponzoring (Guarant)  
Předložen přehled sponzoringu k 12.4.2021. 

Se společnosti Lundbeck vyjednat bronzové partnerství ČNS.  
 
Projekt Pro vaše srdce (Guarant) 
Smlouva mezi společností Pfizer a ČNS ČLS JEP stále v jednání.  
 

8. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
 
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
Očekávaný impakt faktor 0,35 - 0,40 
 
 

9. Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN (Bednařík) 
Online meeting 3.3.2021 schůzka se zástupci WFN  
 
EAN (Brázdil)  
Výzva EANu panelistům k zaslání námětů pro sympozia – termín 14.5.2021 
 
UEMS (Bar)  
Nejsou žádné novinky 
 

10.  
 
 

Plán činnosti výboru na volební období (Marusič) 

- členství a vnitřní struktura  
- organizace a komunikace  
- zdravotní problematika, CVSP, kódy výkonů 
- vzdělávání - pregradualni, specializační, CŽV... ostatní odbornosti a zejména praktičtí lékaři  
- spolupráce sekcí  
- sjezdy  
- ceny 

Výbor projedná na příštím zasedání. 
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11. Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nově schválení členové společnosti   
MUDr. Michaela Nováková - Neurologickém odd. v Nemocnici Privamed, Plzeň 
MUDr. Kateřina Dvorníková - Neurologická klinika, FN Ostrava 
MUDr. Mária Czakóová - Neurologická klinika, FN Olomouc 
MUDr. Teraza Bartošová - Neurologická klinika, VFN     
 
Členská databáze u ČLS JEP  
Aktualizace členských databází sekcí s evidencí ČLS JEP – agendu ve spolupráci se sekcemi zajistí 
Janůrková. 
Předat ČLS JEP návrh na změnu systému vedení členské databáze.  
 
Žádosti o snížení členského příspěvku    
Možnost schvalování žádosti snížení příspěvků z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou ve výši 
300,-Kč. Snížení příspěvků umožňuje Směrnice ČLS JEP. Výbor projedná na příštím zasedání.      
 
Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2020 (Kaňovský, Janůrková)  

- termín pro podání přihlášky 31. 3. 2021 
- podáno 28 přihlášek - 1 vyřazena z důvodu nesplněných podmínek (článek vyšel v roce 2021) 
- termín pro hodnocení přihlášených prací - 30.6.2021  
- knihy jsou k dispozici na sekretariátu ČNS  
- předání cen v rámci ČSNS 2021 
- upozornění na nedoplatky zajistí Janůrková 

 
Čestná členství, medaile  
Návrhy na ocenění za ČNS výbor projedná na příštím zasedání.  
Přehled oceněných - https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/cestna-clenstvi/  
 

12. Informace o ČNS, z. s.  
 
Sídlo ČNS z.s.  

Výbor schválil přesunutí sídla na novou adresu Jabloňová 2882/102, Praha 10 (kancelář, vlastní 
schránka). Potřebné dokumenty pro Rejstříkový soud zajistí Janůrková.  
 
 

13. Newsletter 

Navrhovaný harmonogram 2021 

1. vydání duben - rozesláno  

2. vydání červen - podklady do 20. 5. 2021 

3. vydání říjen  

4. vydání prosinec  
 

14. Různé 

DRG - Restart (Bednařík) 
Obor neurologie v černých číslech.  

 
NPO národní vědecko-výzkumné ústavy (Brázdil)  
Snaha zařadit neurovědy 
 
Přístupy k léčbě bolesti zad v ČR 
Dotazníková studie Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP. Rozesláno členům společnosti 
 

https://drive.google.com/file/d/1WJDC-jcxJ0dKFkek7pQbw4YG4CFiKq5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OP2wezRCuHyBhFhlXAz-pgejuveQEXOA/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/cestna-clenstvi/
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Průzkum neurologických poruch bez organické příčiny (Růžička)  
Dotazníkové šetření. Rozesílku pro členy zajistí Janůrková 

Informace z ČLS JEP k distančnímu jednání orgánů OS  - možnosti a podmínky  

Mobilní aplikace - Tomek 
Statistika stažení - k 1.4. 2021 staženo 455x  
Propagace akce - Neurologie v praxi. 
Navrhnout administrátora aplikace z řad mladých neurologů - možný honorář 
Najít partnera aplikace 

15. 
 

 

Příští schůze výboru  
 
11. 6. 2021 od 10:00 via ZOOM 

 


