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Zápis z jednání  

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
11. 6. 2021, od 10:00 - 13:00, online zasedání 

 

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

Hosté: Bednařík, Mareš, Nežádal, Voháňka, Janůrková, Divišová, McBurney, Vavra 

1. 
10:00 

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 16. 4. 2021 

✓  Novým členům poslán uvítací dopis  

✓  Založen dotaz na diskusním fóru 

✓  Rozesláno hodnocení Cen ČNS - termín 30. 6. 2021 

✓  Sekce vyzvány ke spolupráci na CzechNeurOnline 

✓  Uspořádáno on-line zasedání výboru ČNS z.s. - změna sídla a statutárů 

✓  Vyhlášeny granty ČNS na EAN 2021 

✓  Přihlášení do soutěže o cenu ČNS upozorněni na nedoplatek 

✓  Předán dopis na ČLS JEP - upozornění na nedostatečné vybírání členských poplatků 

✓  Předán návrh ČLS JEP na změnu systému vedení členské databáze.  

 
Schválení zápisu ze zasedání výboru 16. 4. 2021 
Zápis byl schválen hlasy všech přítomných.  

2. 
10:05 
 
 
 

Sekce (Brázdil) 
 
 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy - MUDr. Nežádal  
Sekce mám 320 členů. Elektronické volby do výboru 2020. Počet členů výboru 9. 

Hlavní agenda a plán činnosti: 
 
- vlastní webové stránky 
- schvalování center pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy - 31 center ve všech krajích ČR. 
- práce na LP a zařazení diagnózy do diagnostické skupiny N02 
- vedení registru ReMig 
- nadační fond Hedalga 
- organizace sympozia o léčbě bolesti – mezioborové a mezinárodní 

Záznam z XI. Sympozia o léčbě bolesti – po domluvě některé přednášky vložit na CzechNeurOnline. 

 

Sekce průmyslové neurologie - MUDr. Klepiš / doc. Ehler   
Sekce nemá evidenci členů. Sekce je nejen pro neurology, ale i pro lékaře zabývající se pracovním 
lékařstvím. Poslední volby 10/2019.  Počet členů výboru 4.  

http://czech-headache.cz/
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-prumyslove-neurologie/
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Hlavní agenda a plán činnosti: 
 
- příprava a pořádání Dne průmyslové neurologie – mezioborová akce. Výbor souhlasí 
s přejmenováním akce na Lukášův den průmyslové neurologie.  
- odborné přednášky v rámci předatestačních kurzů neurologů a pracovních lékařů 
- vzdělávací akce IPVZ 
- spolupráce se Společností pracovního lékařství - příprava metodického návodu k zajištění postupu 
při posuzování a uznávání chronického onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci 
z povolání - zařazení této nové položky do Seznamu nemocí z povolání čeká na schválení vládou 
ČR. 

Sekce neuromuskulární - MUDr. Voháňka  

Sekce mám 153 členů, z toho 103 členů ČNS. Volby do výboru 11/2017. Nové elektronické volby 
podzim 2021 – organizaci zajistí Janůrková. Počet členů výboru 7. 

Hlavní agenda a plán činnosti: 
 
- od roku 2008 neuromuskulární centra,   
- vedení neuromuskulárních registrů – již 3800 pacientů, každý rok přibývá 500 pacientů, 
- pořádání neuromuskulárních kongresů a seminářů, společné akce se slovenskou společností,  
- schůze k neuromuskulárních registrů, 
- jednání s plátci a regulátory,  
- vlastní webové stránky,  
- World Muscle Society 2021 Praha - kongres odložen na rok 2024 

 

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie - prof. Mareš  

Elektronické volby výboru 3/2021. Počet členů výboru 11.  

Sekce již informovala o činnosti 2/2021. Nyní hlavní body: 
 
- pořádání akcí – Jedličkovy dny/ Olomoucké neuroimunologické sympozium 
- centra vysoce specializované péče 
- dohadovací řízení – úhradová vyhláška  

Otázka statutu / stanov sekce z roku 2008. Revizní komise posoudí, zda jsou stanovy sekce 
v souladu se stanovami ČLS JEP, a společně s prof. Marešem navrhnou řešení této situace. 

  
Nastavení pravidel komunikace pro sekce (Marusič, Brázdil).  
Manuál pro sekce co mají výboru ČNS hlásit, kdy a jakou formou. 
Předloženo výboru k doplnění a odsouhlasení. 
 

3. 
10:30 
 

Zdravotnictví (Škoda) 

+ pracovní skupina Polívka, Kubala-Havrdová, Neuman, Ostrý, Jech, Ehler 
 
 
Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Návrh novely vyhlášky č. 228/2008 Sb.o registraci léčivých přípravků - bez připomínek 
  
Návrhy KDP k veřejné oponentuře  
Výzva - termín 6. 6. 2021 - bez připomínek 
 
 
 

https://www.neuromuskularni-sekce.cz/
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
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Nominace členů do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum   
P02. Choroby oběhové soustavy -  Tomek 
P04. Neurovědy a duševní zdraví  - Vlčková, Vyhnálek, Horáková, Uher, Šonka, Kemlink, Vališ, 
Brázdil, Rektorová, Rektor 
P010. Muskuloskeletální medicína - Adamová 
 
Problematika PAS 
Výzva předsedkyně OSPDL ČLS JEP - ZDE 
Vznik mezioborové pracovní skupiny pod ČLS JEP 
Zástupce za ČNS - MUDr. Jana Zárubová 
 

CVSP pro farmakorezistentní epilepsie - žádost o stanovisko ČNS ČLS JEP (Marusič) 
Společné stanovisko projednáno s prof. Brázdilem a prof. Krškem - nebyla splněna hlavní kritéria 
(počet provedených invazivních video-EEG vyšetření). V současné době není možné stanovit nové 
podmínky, za kterých by se Fakultní Thomayerova nemocnice stala centrem vysoce specializované 
péče o pacienty s farmakorezistentní epilepsií. Výbor s uvedeným stanoviskem souhlasí.  

Klinické doporučené postupy (Bednařík)  
Dosavadní průběh aktivit v rámci minulého výboru – velký posun, vysoké nároky na splnění kritérií. 
Z důvodu nové metodiky je ale dlouhá doba přípravy doporučeného postupu.   
Za klinický doporučený postup (KPD) může být považována pouze metodika, která splňuje tato 
náročná kritéria. Vše ostatní nazývat odborná stanoviska nebo odborná doporučení.    
Pokud bude potřeba navázat spolupráci s centrem na MU - https://cebhckt.med.muni.cz/, Bednařík 
rád zprostředkuje.  
Adamová požádá jménem výboru sekce o dodání veškerých českých KPD či jiných stanovisek a 
doporučení. Následně je přidat na webové stránky ČNS, včetně odkazu na mezinárodní KDP.  

Indikace genetického vyšetření neurologem (Rusina)  
Rusina, Bednařík připraví vyjádření ČNS a projednají spolupráci s dalšími odbornými společnostmi k 
opětovnému zahájení a dokončení těchto jednání, výbor bude informován. 
 
Úhrada quetiapine - preskripční omezení (Rusina) 
Podnět je v současné době podáván držitelem registrace, Kognitivní sekce a Expy sekce jsou 
připraveny kdykoliv na vyžádání připravit odborné stanovisko. 
 
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění (Rusina) 
Podána žádost o grant "Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných 
kognitivních poruch" v rámci "Výzvy Malého grantového schématu (MGS 3): Podpora činnosti NNO v 
oblasti pacientských organizací" (norské fondy), žadatelem je Česká lékařská společnost JEP. 
Cílem grantu je získat finanční podporu pro vytvoření jednotných mezioborových Doporučených 
postupů v letech 2022-2023 vyhlášení výsledku grantové soutěže očekáváme ke konci roku 2021. 

 

4. 
10:50 
 

Webové stránky   

Historie výboru ČNS - Ehler, Růžička  
prof. Kalvach předal složku archivů dokumentů z let 1993 – 2003. Probíhá sběr dokumentů. 

Diskusní fórum pro členy výboru  
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/   
Manuál k používání  
Vložit konkrétní téma a vyzkoušet. Na příštím výboru projednat využití diskusního fóra do budoucna.  

https://drive.google.com/file/d/1wm5HS60xvAhQU7VmVGxPJQf9VKm50bZo/view?usp=sharing
https://cebhckt.med.muni.cz/
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5. 
11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjezdy a jiné odborné akce 
 
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová - Guarant)   
1. - 3. 12. 2021, Olomouc, Clarion  
https://www.csns2021.cz/   
Webové stránky doplněny o aktuální informace.   
Výše registračních poplatků od minulého ročníku nezměněna.  
Program sjezdu téměř hotovo.  
Spuštění registrace 30. 6. 2021 
Příprava kurzů - některé sekce dodaly řečníky i celý program. Zatím připraveno 10 kurzů + ještě 
prostor pro 2 sloty.  
Prostor pro 6 workshopů.  
Dořešit termín sympozia firmy Roche a Novartis. 
Zasedání výboru - 1. 12. 2021, 10:00 - 13:00 
Zasedání redakční rady ČSNN a SOR. - 1. 12. 2021 odpoledne 
Společná večeře výborů ve čtvrtek - 2. 12. 2021 

Termín pro uspořádání členské schůze členů ČNS ČLS JEP 1. 12. 2021 večer / podvečer.  
Napsat členům výboru, co vše mají hrazeno v rámci sjezdu. Ve spolupráci se sekretariátem ČNS a 
SNS oslovit členy výboru, aby dostali přesné instrukce ke sjezdu včetně potvrzení jejich účasti. 

Natáčení vybraných prezentací pro CzechNeurOnline zajistí prof. Kaňovský. 
 
Výbor souhlasí s předáním zlaté pamětní medaile ČLS JEP prof. Urbánkovi v rámci slavnostního 
zahájení sjezdu. 
Nominace na čestné členy. 
 

Cestovní granty pro mladé lékaře na ČSNS 2021 
(registrační poplatek + ubytování) Připravit pravidla pro rok 2021- zajistí Janůrková. 
Výbor souhlasí s vypsáním grantu.  

6. 
11:20 
 

Ekonomika (Herzig) 
 
Sponzoring (Guarant)  
Předložen přehled získaného a rozjednaného sponzoringu  
Podpora ČNS společností Novartis bude uhrazena až v průběhu prosince 2021. Objednávka plnění 
pro Novartis a následná fakturace mezi ČNS a Guarantem bude dořešena až po této úhradě.   

Projekt Pro vaše srdce (Guarant)  
Smlouva již byla podepsána společností Pfizer i prof. Marusičem za ČNS, nyní se čeká na podpis 
prof. Svačiny za ČLS JEP.   

Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  
Předložena zpráva pokladníka  
 
Jednání na ČLS JEP  
ČLS JEP zasláno vyjádření ČNS k činnosti sekretariátu a k nedostatečnému výběru členských 
příspěvků, na základě kterého proběhla schůzka s prof. Svačinou a s ředitelkou sekretariátu paní 
Šenderovou (za ČNS Marusič, Šonka, Janůrková). 
 
Aktuální stav nedoplatků členských  
K 31. 5. celkem - 266270,- Kč   (k 6. 4.- 687910,-) 
z toho 
za rok 2020      - 112060,- Kč   (k 6. 4.- 177780,-) 
za rok 2021      - 154210,- Kč    (k 6.4. - 510130,-) 
Upomínkové řízení neplatičům rozešle Janůrková.  

 

https://www.csns2021.cz/
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Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  
Vyúčtování Asociační s.r.o. za 4/2021 + 5/2021 
Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování.   
 

7. 
11:40 

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

SOR (Bar)   
Předložen zápis z jednání SORu ze dne 2. 6. 2021.  
Zápis umístěn na webové stránky čns.  

 
CzechNeurOnline (Bar) 
https://www.czechneuronline.cz / 
Nový administrátor MUDr. Martin Sabela (FN Ostrava). 
Grafická úprava webu – přidání nových tlačítek usnadňující vyhledávání.   
Snaha o získání souhlasu s prezentacemi od autorů. Jednání s organizátory neurologických 
vzdělávacích akcí.    
Odměna pro administrátora v rozsahu 5-10 tis. dle aktivity a posouzení doc. Barem. 
Odměna pro autory – soutěž o nejlepší prezentaci - návrh do příště.  
Ipsen Pharma – pokračování spolupráce do 31.12.2021.  
Boehringer Ingelheim má zájem o vložení záznamu z webináře – smlouvu a zveřejnění zajistí 
Janůrková.  
Výběr a natáčení přednášek na ČSNS 2021 - zajistí prof. Kaňovský.  

Doporučené postupy (Adamová, Rusina) 
Využití překladů německých Leitlinien - https://dgn.org/leitlinien/ 
Pracovní skupina Adamová, Rusina, Bednařík  - připraví konkrétnější představu.  
Vyzvat sekce, aby zpracovaly přehled doporučených postupů - viz výše. Seznam zveřejnit na 
webových stránkách – dopis pro sekce připraví doc. Adamová. Rozeslání zajistí Janůrková.  

Online verze neurologické učebnice (Marusič)  
Učební texty pro studenty medicíny. Sjednotit informace pro celou Českou republiku. Zahájit jednání 
v rámci garantů výuky na LF v rámci SORu. 
 
Nabídka z MZ -  Kurz celoživotního vzdělání  
Cerebrovaskulární sekce připraví dokument, jak postupovat u pacientů s iktem.  
Nejdříve Bar,Tomek připraví dopis na MZ ohledně vzdělávání v neurologii. 
 

8. 
12:00 
 
 

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
 
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
Očekávaný IF v rozmezí 0,3-0,4. Bude odeslána přihláška do Medline.  
 

9. 
12:10 

Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN ( Bednařík) 
Nominace kandidátů pro volby do výboru WFN 
Výbor souhlasí s návrh prof. Bednaříka: volba prof. Wolfgang Grisold (Austria), prof. Gustavo Roman 
(USA) 

 
Continuum (Rusina, Marusič) 
- možnost rozšíření dostupnosti pro členy ČNS, čeká se na vyjádření.  
   
EAN (Brázdil)  
Organizátor umožnil 20 volných registrací pro členy ČNS - rozeslána výzva. 
 
 
 

https://www.czechneuronline.cz/
https://dgn.org/leitlinien/
https://mailchi.mp/00d157f1658e/world-brain-day-2021-video-invitation-4176957?e=6b02989ba7
https://mailchi.mp/00d157f1658e/world-brain-day-2021-video-invitation-4176957?e=6b02989ba7
https://mailchi.mp/00d157f1658e/world-brain-day-2021-video-invitation-4176957?e=6b02989ba7
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EAN granty 
4 žádosti - přehled  
Výše grantu 5.000,-Kč 
Výplatu formou daru zajistí Janůrková 
 
UEMS (Bar)  
Schůze výboru 19. 6. 2021.  
 

10.  
12:20 
 
 

Plán činnosti výboru na volební období (Marusič) 

- členství, vnitřní struktura, spolupráce sekcí  
- organizace činností výboru a komunikace v rámci výboru, se sekcemi, s členy 
- zdravotní problematika, CVSP, podpora registrů, kódy výkonů 
- vzdělávání - pregradualni, specializační, CŽV... ostatní odbornosti a zejména praktičtí lékaři 
- sjezdy 
- ceny, granty 
- financování registrů  

 

11. 
12:40 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nově přijatí členové společnosti:  
MUDr. Ingrid Santariusová - SantaClinic s.r.o.  
MUDr. Jana Józsová - nemocnice Havířov 
MUDr. Kateryna Ruban - Městská nemocnice Ostrava 
MUDr. Juraj Sečník -  FN Motol 
MUDr. Miroslav Vaštík - FN Olomouc 
MUDr. Miroslav Dlouhý - FN Plzeň 
MUDr. Markéta Kovářová -  nemocnice Trutnov 
MUDr. Petra Veselá -  FN Plzeň 
  
Žádosti o snížení členského příspěvku  
Možnost schvalování žádosti snížení příspěvků z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou dle 
Směrnice ČLS JEP.  Výbor schválil slevu ve výši 300,- Kč všem, kdo požádali. Zůstává k doplacení 
400,- Kč/rok. O slevě bude žadatelky informovat Janůrková. 
   
 
Čestná členství, medaile  
Přehled oceněných ČNS - https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/cestna-clenstvi/  
 
Čestné členství ČNS ČLS JEP 

- O udělení rozhoduje výbor OS 
- Přínos oboru 
- Nepřetržité tříleté členství v ČLS JEP 
- Diplom vydávaný sekretariátem ČLS JEP 
- Diplom podepisuje předseda OS 

 
Čestné členství ČLS JEP 

- O udělení rozhoduje předsednictvo ČLS JEP na návrh OS 
- Přínos české a světové medicíně a činnosti ČLS JEP 
- Nepřetržité pětileté členství v ČLS JEP 
- Obdržené čestné členství navrhující OS 
- Diplom vydávaný sekretariátem ČLS JEP 
- Diplom podepisuje předseda a vědecký sekretář ČLS JEP 

 
Čestná medaile ČLS JEP 

- O udělení rozhoduje předsednictvo ČLS JEP na návrh OS 
- Přínos české a světové medicíně a činnosti ČLS JEP 
- Nepřetržité pětileté členství v ČLS JEP 

https://drive.google.com/file/d/1OP2wezRCuHyBhFhlXAz-pgejuveQEXOA/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/cestna-clenstvi/
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- Obdržené čestné členství navrhující OS 
- Diplom vydávaný sekretariátem ČLS JEP 
- Diplom podepisuje předseda ČLS JEP 

 
Zlatá pamětní medaile ČLS JEP 

- O udělení rozhoduje předsednictvo ČLS JEP na návrh OS 
- Nepřetržité desetileté členství v ČLS JEP 
- Obdržené čestné členství navrhující OS 
- Udělené čestné členství nebo čestná medaile ČLS JEP 
- Jméno oceněné osobnosti je vryto do medaile 

 
Návrhy na nominaci čestná medaile - prof. Nevšímalová, prof. Kadaňka.  
Výzvu k nominaci členům výboru pošle Janůrková. 
Na sekretariátu ČLS JEP zjistit, komu byla případně udělena zlatá pamětní medaile na základě 
návrhu ČNS - Janůrková   
Návrhy na ocenění za ČNS výbor projedná na příštím zasedání.  
 
Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2020 (Kaňovský, Janůrková)  

- termín pro hodnocení přihlášených prací - 30. 6. 2021  
- práce MUDr. Krůpy nesplňuje kritéria vypsané soutěže. Musí být dodatečně vyřazena 

z kategorie 1 a 4. Požádat členy výboru o nové hlasování – zajistí Janůrková. 
 

12. 
12:50 

Informace o ČNS, z. s.  
 
17. 5. 2021 proběhlo zasedání výboru a členská schůze - změna sídla + změna statutárů 
dodat čestná prohlášení s ověřeným podpisem do 21. 6. 2021 

13. 
12:55 

Newsletter 

Navrhovaný harmonogram 2021 

1. vydání duben - rozesláno  

2. vydání červen - v přípravě, rozesílka koncem června 

3. vydání říjen  

4. vydání prosinec  
 

14. 
12:55 

Různé 
 
Národní vědecko-výzkumné ústavy (Brázdil) 
Doplnění nového tématu v rámci komponenty 5.1 o „Neurovědy“.  
Koncem roku 2021 bude jasnější jak bude projekt financován.  

 
 

15. 

13:00 
Příští schůze výboru  
 
3. 9. 2021, 10:00 - 13:00  -  online Zoom 
15.10. 2021, 10:00 - 13:00 - online Zoom  
1. 12. 2021, 10:00 - 13:00 - osobně na sjezdu 

 
 


