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Zápis z jednání  

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
3. 9. 2021, od 10:00 - 13:00, online zasedání  

https://cuni-cz.zoom.us/j/96380687733 

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

Omluveni: Jech, Bartoník, Kubík, Růžička 
 

Hosté: Bednařík, Janůrková, Divišová, Rajtorová, McBurney 

1. 
10:00 

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 11. 6. 2021 
 

✓  Novým členům poslán uvítací dopis  

✓ Oznámení o vyhovění žádosti o snížení členských příspěvků - hotovo 

✓  Granty EAN - formou odměny ve výši 5.000,-Kč, předáno ČLS JEP k proplacení  

✓  Pravidla pro granty ČSNS 2021 - hotovo 

✓ Výsledky hodnocení prací přihlášených do soutěže o cenu ČNS - hotovo 

✓  Vypsání grantů pro mladé lékaře na ČSNS 2021- hotovo 

✓  Návrh Pravidla pro komunikaci mezi výborem a sekcemi ČNS - hotovo 

✓  Výzva členům s nedoplatky - hotovo 

✓  Výzva členům výboru k zaslání nominace na ocenění ČLS JEP - hotovo 

✓  Příprava newsletteru - hotovo 

✓  Umístění zápisu SOR na webové stránky 

✓  Rozeslána výzva sekcím ke kontrole doporučených stanovisek ČNS  

✓  Diskusní fórum - založení testovacího vlákna 

Schválení zápisu ze zasedání výboru 11. 6. 2021 

Zápis byl schválen hlasy všech přítomných. 

 

2. 
10:05 
 
 
 

Sekce (Brázdil) 
 
Nastavení pravidel komunikace mezi výborem a sekcemi (Marusič, Brázdil).  
Pravidla pro komunikace ZDE. Sekce vyzvány k připomínkování.  

Doplnění bodu 7 – „odborná stanoviska a vyžádané posudky od MZ, SÚKL či zdravotních 
pojišťoven (pokud byla sekce oslovena přímo, nikoli cestou výboru ČNS)“  
Výbor pravidla schválil. Janůrková pošle finální znění pravidel předsedům sekcí. Od 
příštího jednání zvát předsedy sekcí na jednání výboru.  
 
Statut SKNIL 
Dokument z roku 2008, který má podobu “stanov sekce” není v souladu se stanovami ČLS 
JEP.  Stanovisko RK - dokument je neplatný - informován prof. Mareš a prim. Vachová.  
Dokument byl odstraněn z webových stránek. Výbor bere na vědomí. 
 
 

https://cuni-cz.zoom.us/j/96380687733
https://drive.google.com/file/d/1lHRQ-C5ULkfs4nkaSOODgh-_J3hQLTVk/view?usp=sharing
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3. 
10:10 
 

Zdravotnictví (Škoda) 

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

 
Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP: 
 
Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG 
verze 4.0 revize 1 - Bez připomínek 
 
Připomínkové řízení - Národní onkologický program České republiky 2022 - 2030 
Bez připomínek   
 
Návrh novely vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků - Bez připomínek  
 
Návrh vyhlášky o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních 
léčivých přípravků - Bez připomínek 
 
Žádost SÚKL - využití konopí pro léčebné použití v klinické praxi - prim. Škoda bez 
připomínek, Výbor schválil jako zástupce ČNS pro sdílení dat v této oblasti prim. Vachovou 
 
Vojenská zdravotní pojišťovna - žádost o stanovisko k vykazování výkonů 
Vyjádření ČNS z 16. 7. 2021 - ZDE  
Výbor bere na vědomí. 
 
Žádost SÚKLu o odborné stanovisko k otázce terapeutických dávek botulotoxinu u CD -  
Vyjádření ČNS z 22. 6. 2021 - ZDE 
Výbor bere na vědomí 

 
VPŘ - návrh novely vyhlášky 376/2021, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o veřejném zdravotním pojištění - Bez připomínek 
  
VPŘ - návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami  
z kódů 21028 a 21029 odstranit vyloučení souběžného vykazování EMG kódu s tím, že by 
tento kód používali rhb a neurologové pro aplikace bez EMG  

● pokud nám vyhoví, tak není potřeba další kód  
● pokud nám nevyhoví, tak navrhneme svůj kód pro aplikaci, jehož součástí bude EMG 

Vyjádření ČNS z 6.9. 2021 - ZDE 
Výbor bere na vědomí. 
 
VPŘ - návrh novely vyhlášky 397/2020 - započtení praxe na covidových pracovištích 
Nebyly akceptovány požadavky AK – započtení plné délky praxe na covidových 
jednotkách. Vyjádření ČNS z 6. 9. 2021 - ZDE.  Výbor bere na vědomí. 
 
Mezioborového stanoviska k použití monoklonálních protilátek v léčbě a 
postexpoziční profylaxi COVIDu-19   
Úpravy ČNS - ZDE Připomínky byly akceptovány - finální verze - ZDE  
 Výbor souhlasí. 

 
Krajský úřad Olomouckého kraje - pozvánka na výběrové řízení na uzavření smlouvy o 

poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP v oboru neurologie (ambulantní péče) pro území 
Olomouc - nový poskytovatel, dne 19.8.2021 – zástupce ČNS prim. Pavel Otruba, FN Olomouc.  

 
Magistrát hl. města Prahy – pozvánka na výběrové řízení na projednání uzavření smluvního 
vztahu s pojišťovnou 213, dne 15. 9. 2021  -  zástupce ČNS prof. Eva Kubala - Havrdová 

Únavový syndrom a long-COVID (Kubala - Havrdová) 
Členové výboru byli vyzváni k doplnění citací/odkazů. Poté se stanovisko vydá.   
 

https://kcict-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lindaj_mzcr_cz/EXhVjjps24lCmTEsZbfZJM4Bc1Dgo5ff2DVsBn0NREvGJg?e=j8N8Fm%20-
https://kcict-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/lindaj_mzcr_cz/EXhVjjps24lCmTEsZbfZJM4Bc1Dgo5ff2DVsBn0NREvGJg?e=j8N8Fm%20-
https://drive.google.com/file/d/1QG4vnBckZxfRS1EOLkUccNu1VM8-7zo1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ajCYHTpeEtnkmsiw-wlqAmzncWu8Nvn7/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ajCYHTpeEtnkmsiw-wlqAmzncWu8Nvn7/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1jyRYpiNf566833KBO6FjVgbXAh9FT8G-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14VAPWd6J3zBvPUgk00sAmJTUylIGt6kT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9lIXlf-IGdkb8M45EuJH4Omfkwj_Yyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VkSvdrC2tqrmZ5U-7M6q6NStBkjzCXo8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eE_9SiWLSkspzlSgr7DYae68chpbufOI/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1eE_9SiWLSkspzlSgr7DYae68chpbufOI/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o-fLFYRvUdgpmioVOkclOWqMaZc0R-Ux/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o-fLFYRvUdgpmioVOkclOWqMaZc0R-Ux/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1BFW9Ytx9AZykewp79esvxJDVfyVwjf1m/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rfMBn2jj3o9rfd7uzlxJMoPmz9D8gMRq/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Yq4rF_YmQaXLGmhJ_x0Z4H1GRAFeifDv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GYtGidfqPmN908VKQ20BHmpO0wffKj3H/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GYtGidfqPmN908VKQ20BHmpO0wffKj3H/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18oG3GP3Jugfr2I6DX4RR-j7INwM7i3t_/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1nFV5iWtrBdl8VAKW7-30XfBuyfupzSV1/view?usp=sharing
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Aktualizace stanoviska pro RS a stanoviska k očkování (Kubala Havrdová) 
Sběr dat protilátek, čeká se na výsledky laboratoří. K dispozici budou během podzimu. Dle 
výsledků upravit stanovisko ČNS -  koncem října, začátkem listopadu 2021. Společné 
stanovisko ČNS a SKNIL. Výbor s navrženým postupem souhlasí.  
 
Indikace genetického vyšetření neurologem (Rusina, Bednařík)  
Monogenní testování x WGS/WES . V otázce panelů nebyla shoda. Domluvit schůzku s prof. 
Mackem a prim. Havlovicovou projednat možnosti řešení (Tomek, Marusič). Rusina přepošle 
celou historickou komunikaci. Pokud nebude shoda, požádat MZ o nové jednání. Rusina 
připraví oficiální stanovisko výboru.  
 
Úhrada quetiapine - preskripční omezení (Rusina) 
Firma Viatris podá žádost o rozšíření indikace na SÚKL, ČNS žádost podpoří odborným 
argumenty. Kognitická a expy připraví zdůvodnění pro schválení výboru.  
 
Český metrologický institut  
nabídka spolupráce při certifikaci zdravotnických prostředků dle MDR 
Předloženy požadavky na klinické specialisty - ZDE  a přehled rozsahu a kódů žádosti o 
notifikaci OS MR- ZDE  Je stále možné se hlásit. Sdílet se členy ČNS. Informace přidána na 
webové stránky a vyjde v říjnovém newsletteru ČNS .   
 
Guideline narkolepsie (Šonka) 
Nové evropské guideline léčby narkolepsie - ZDE. K projednání výborem pro zneplatnění 
dosud platného českého klinického standardu.Zveřejněno na webových stránkách.Vyjde v 
říjnovém čísle Newsletteru ČNS.  
 
Guideline pro RS (Kubala - Havrdová)  
Překlad do českého jazyka. Lepší vyjednávací podmínky pro úhrady.  
Prof. Kubala Havrdová byla kontaktována dr. Kozlem a dr. Klugarem za AZV ČR s návrhem 
vytvoření KDP pro RS (ten podpořili ministr zdravotnictví, ředitel VZP a ředitel SZP), a to za 
použití metodiky GRADE. Po diskuzi, že ČNS požaduje KDP pokrývající celé spektrum 
problematiky RA a NMOSD a srozumitelnost pro použití v klinické praxi, jsme se dohodli na 
pokusu vyhovět komisi i klinikům, pokud to bude proveditelné, a to z důvodu slíbené lepší 
vyjednávací pozice vůči plátcům. 
 

Kurz pro ultrazvukem navigovanou aplikaci botulotoxinu (BoNT) u syndromu 
spastické parézy dospělých - doc. Baláž požádán o finální znění kurzu - Janůrková.  
 

4. 
10:40 
 

Webové stránky   

Prodloužení domény www.czech-neuro.cz  do 20.8.2022 

Správa domén ČNS  
od 1. 1. 2022 převedení domén ČNS pod jednu správu. Nyní více administrátorů: Guarant, 

Archa, Janůrková, (www.czech-neuro.cz, www.czechneuro.cz www.czechneuronline.cz, 
www.kognice.cz, www. neuro-imunologie.cz, www.cmp.cz, www.mozkovaprihoda.cz)  
Vybrat dle nejvýhodnějších podmínek/ceny. Výbor souhlasí se jednotnou správou vedení  
domény a hostingu neurologických webů.  

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/  Předložen 
manuál k používání. Výbor souhlasí s používáním. 

Záloha dokumentů ČNS  - Externí google disk k účtu czech.neuro@gmail.com, Veškeré 
programy a zápisy z výboru, newsletter, hlasování výboru, ceny ČNS, stanoviska ČNS aj od roku 
2016. Přístupová hesla předseda + sekretariát.  Výbor souhlasí. 

https://drive.google.com/file/d/1cqr87FtoyNHZ3UVpMDNyTSo7zVgGH_q3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JdlCIlnmBxfW_YzANwqenb63PIWYcmHC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RjApbGIW9g1IR-vbaKb01UQap2oHdDar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K18CwPA2DSDbrsAgZTrIWrQALejPnuys/view?usp=sharing
http://www.czech-neuro.cz/
http://www.czech-neuro.cz/
http://www.czechneuro.cz/
http://www.czechneuronline.cz/
http://www.kognice.cz/
http://www.kognice.cz/
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
http://www.cmp.cz/
http://www.cmp.cz/
http://www.cmp.cz/
http://www.mozkovaprihoda.cz/
http://www.mozkovaprihoda.cz/
http://www.mozkovaprihoda.cz/
http://www.mozkovaprihoda.cz/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/
mailto:czech.neuro@gmail.com
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5. 
10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjezdy a jiné odborné akce 
 
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová - Guarant)  
1. - 3. 12. 2021, Olomouc, Clarion  
https://www.csns2021.cz/   
Program  ZDE 
Předloženy přehled registrací a kurzů, společenských akcí,  abstraktů 

Forma uspořádání kongresu - přednostně prezenční. V případě on-line formy předjednána 
spolupráce s audiovizuální produkce ÚPOL. Guarant připraví smluvní podmínky pro obě 
varianty, včetně rozpočtu.  

Další informace ke sjezdu: 
- Kompletně doplněné výukové kurzy https://www.csns2021.cz/vyukove-kurzy/ 
- Aktualizované schéma programu  https://www.csns2021.cz/ramcovy-program/  
- Doplněné info ke společenským akcím = Moravské divadlo Olomouc, Pevnost poznání  
https://www.csns2021.cz/spolecensky-program/ 
- Moravské divadlo Olomouc potvrdilo cenu za vybrané exkluzivní představení  
- Propagace akce  - newslettery, mobilní aplikace ČNS, webové stránky ČNS a SNeS 
- Termíny na včasnou registraci a příjem abstraktů + žádost o grant termín 20.9.2021.  
https://www.csns2021.cz/dulezite-terminy/ 
- První termín pro vložení abstraktů do 20.9.2021, druhý konečný termín pro vložení abstraktů 
do 30.9.2021. Další prodloužení příjmu abstraktů nebude. 
- 12. 8. proběhla virtuální schůzka se zástupci Audiovizuální produkce ÚPOL, čekáme na jejich 
nabídku na zajištění streamu.  
- Finanční podpora CzechTourism  - potvrzeno, příspěvek 199.000,-Kč bez DPH 
- Benefity pro členy výboru a RK ČNS a SNeS -  ubytování 3 noci, RP, vstup na výukové kurzy,  
obě večerní akce. 
- Detailní program sjezdu (po deadlinu abstraktů) - nutné pro uzavírání smluv s partnery a pro 
podání žádosti ke kreditům.  Zároveň je nutno připravit podklady pro supplementum s abstrakty 
a včas předat vybrané abstrakty ke zpracování, toto též závisí na detailním programu 
- prof. Mareš hledá nové prostory pro schůzi kvůli kolizi výukových kurzů a výboru SKNIL  
- Termín a čas pozvání zástupců Novartisu na setkání se členy výboru:  Bar, Havrdová, 
Marusič, Škoda přijdou na stánek, Domluvit přesný termín - zajistí Janůrková. 
- Fotografie a bio hlavních zvaných ´keynote´ řečníků na web – výbor nesouhlasí  
- Honoráře pro řečníky kurzů nebo benefity - Výbor souhlasí s benefity - ubytování 3 noci RP, 
pozvánka na oba společenské večery.  

Plánované aktivity: 
1.12. středa  
Zasedání výboru 10:00 - 13:00 
RR ČSNN -  13:00 - 14:00 
SOR  14:00 - 15:30 
Slavnostní zahájení 18:00 -19:00 
Divadelní představení od 20:15   - projednat možnost uspořádat v divadle slavnostní zahájení. 
 
2.12. čtvrtek 
Plenární schůze ČNS ČLS JEP 19:00 - 19:15  - pozvánky rozešle Janůrková 
Společná večeře výborů, Pevnost poznání  - od 20:15 
 
3.12. pátek 
setkání se sponzory - 10:00 -10:30 - organizace, včetně pozvánek zajistí Guarant 
 
Stánek ČNS - plocha rezervována, vybavení a dárkové předměty doveze Guarant, prezentace 
na stánku Janůrková 
 
Sponzoring ČSNS  a ČNS (Guarant) - předložen přehled sponzoringu. Guarant organizuje 
setkání se sponzory v rámci ČSNS 2021- akce hrazena z rozpočtu sjezdu. 
 

https://www.csns2021.cz/
https://www.csns2021.cz/ramcovy-program/
https://www.csns2021.cz/vyukove-kurzy/
https://www.csns2021.cz/vyukove-kurzy/
https://www.csns2021.cz/ramcovy-program/
https://www.csns2021.cz/ramcovy-program/-
https://www.csns2021.cz/spolecensky-program/
https://www.csns2021.cz/dulezite-terminy/
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Projekt pro Vaše srdce - logo ČNS na www.provasesrdce.cz 

Cestovní granty pro mladé lékaře na ČSNS 2021 
Zaktualizovaná pravidla pro rok 2021  - https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/granty-a-dotace/  
Informace zveřejněny - web, newsletter, web čsns, mailing 
Počet přihlášek 31. 8. 2021 - zatím 0 

SČNZ 2022 
Bratislava, 16. - 19.11.2022 nebo 23.-26.11.2022 
organizuje prof. P. Valkovič  
 
ČNA 2022 
Výbor souhlasí s pořádáním akce.  
Odborný garant prim. Škoda. Termín  15.-16. 9.  nebo 22.-23.9. 2022.  
Maximálně 200 osob. Návrh na uspořádání akce připraví Škoda a Janůrková  
Technické a organizační zajištění - výběr PCO na příštím výboru. 
Propagace akce včetně sponzorské nabídky v rámci ČSNS 2021 - zadat PCO. 
 
Organizátor sjezdů a akademií pro následující rok/roky 
Informace o schůzce s Ing. Vocílkou ohledně budoucí spolupráce se společností Guarant. Po 
diskuzi se výbor rozhodl neuzavírat do budoucna víceleté kontrakty. Vyhlásit vždy výběrové 
řízení a oslovit více subjektů pro organizaci jednoho ročníku sjezdu/akademie. 
 
EAN sjezdy – již naplánované do roku 2027   
25.-28.6. 2022, Vídeň, Rakousko; 1.-4.6. 2023, Budapešť, Maďarsko; 29.6.- 2.7., 2024: 
Helsinki, Finsko; 2025, Sevilla, Španělsko; 2026, Ženeva,Švýcarsko; 2027 Göteborg, Švédsko 
 
 

6. 
11:05 
 

Ekonomika (Herzig) 
 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  
Přeložena zpráva pokladníka. Vyrovnané hospodaření.  
 
Aktuální stav nedoplatků členských   
Upomínkové řízení  - 1. vlna (červen) - žádost o kontrolu úhrady, 2. vlna (srpen) - upomínka s 
upozorněním na ukončení členství. 
K 31. 8. 2021 – 71.820,- ( k 31.7.  - 98.030,- ; 31.5. -  266.270,- ; 6. 4. - 687 910,-)  
 

Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  
Předloženo vyúčtování Guarant International 2Q/2021 
Předloženo vyúčtování Asociační s.r.o. za 6/2021, 7/2021 ,  
Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování  . 

Sponzoring 2022 
Od roku 2022 přechází sponzoring na společnosti Asociační s.r.o. Bude oddělený od 
sponzoringu akcí. Příprava partnerské nabídky ke schválení a oslovení firem na ČSNS 2021 

7. 
11:15 

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

SOR (Bar)   
termíny kurzů a atestací v roce 2022 zveřejněny na webových stránkách - 
https://www.czech-neuro.cz/vzdelavani/atestace/ informace vyjde také v říjnovém 
newsletteru.  
 
CzechNeurOnline (Bar, Sabela) 
https://www.czechneuronline.cz / 
Grafická úprava webu – přidání nových tlačítek usnadňující vyhledávání.   
Snaha o získání souhlasu s prezentacemi od autorů. Jednání s organizátory neurologických 

http://www.provasesrdce.cz/
https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/granty-a-dotace/
https://drive.google.com/drive/folders/1_8D5k5PflG4_6l9d333pwKilh6CIyALS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dRGqEcu_H5ONUWNZ8NdN9OjmZ8pwiAc6?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/vzdelavani/atestace/
https://www.czechneuronline.cz/
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vzdělávacích akcí.    
Počítadlo sledovatelnosti přidat k jednotlivým prezentacím - ocenit nejvíce sledované 
přednášky.  
Boehringer Ingelheim - zveřejněn  “ESO guidelines 2021 a nová česká doporučení pro i.v. 
trombolýzu u akutní iCMP” Smlouva s BI se podepíše dodatečně.  
Výběr a natáčení přednášek na ČSNS 2021 - projednat na příštím výboru. 

Doporučené postupy (Adamová, Rusina) 
Využití překladů německých Leitlinien - https://dgn.org/leitlinien/ 
Pracovní skupina Adamová, Rusina, Bednařík  
Nevytvářet nové doporučené postupy, ale přejímat ty evropské.  
Vybrat ty, které se by se přeloží do českého jazyka. Staré doporučené postupy  jen revidovat.  
Sekce byly vyzvány k revizi a aktualizaci doporučených postupů. Revizi provedly pouze 4 
sekce. Předsedové sekcí znovu vyzváni ke kontrole.  

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. - bude projednáno na schůzi SOR v 
Olomouci 

Nabídka z MZ -  Kurz celoživotního vzdělávání - ZDE 
Cerebrovaskulární sekce připraví dokument, jak postupovat u pacientů s iktem.  
Příprava dopisu na MZ ohledně vzdělávání v neurologii - bude projednáno na příštím výboru. 

 
Schvalovací proces funkčních kurzů (Bar, Marusič) 
IPVZ - snaha o systemizaci ve schvalování nových funkčních kurzů - příprava podkladů pro 
Vzdělávací radu MZ 
Sekce vyzvány k doplnění do 12.9.  Souhrnný přehled plánovaných kurzů nebo dosud schválených 
kurzů za ČNS poslat do 30.9.  

 

8. 
11:45 
 
 

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
 
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
4. číslo v tiskárně. Více zahraničních článků i recenzentů. Nově čínská databáze (zdarma) – 
prolinky na články, anglická abstrakta. 
 

9. 
11:55 

Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN ( Bednařík) 
Podpora kandidáta prof. W. Grisolda na pozici prezidenta WFN 
Continuum (Rusina, Marusič) - možnost rozšíření dostupnosti pro členy ČNS, čeká se na 
vyjádření. Urgence v polovině září.  
   
EAN (Brázdil)  
Spolupráce EAN a ČNS - ZDE 
Možnosti a výhody členství v EAN pro členy ČNS zveřejněny na webových stránkách 
https://www.czech-neuro.cz/o-spolecnosti/mezinarodni-spoluprace/ean/  Vyjde v newseltteru 
10/2021 
Proběhla schůzka delegátů. Příští EAN ve Vídni - hybridní uspořádání. 
 
UEMS (Bar)  
Předložen zápis z jednání 19.6.2021 -  ZDE 
Nový předseda Patrick Cras. Velký zájem o evropské atestace. Získat přehled českých 
absolventů.  
 
European Training Requirements for Neurology - dokument ZDE 
Výbor bere na vědomí. 
 

https://dgn.org/leitlinien/
https://drive.google.com/file/d/1mO0rGqH9XUkGcva-7CAmfm76NMAeC65T/view?usp=sharing
https://mailchi.mp/00d157f1658e/world-brain-day-2021-video-invitation-4176957?e=6b02989ba7
https://drive.google.com/file/d/1xXnMHtQdJW5mLJ5xQCLLz2IXPJrdmpSm/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/o-spolecnosti/mezinarodni-spoluprace/ean/
https://drive.google.com/file/d/1CQAytg9wJu444IUAHAmJ02KMx2VvSPhE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DQeR6fnib7EeeaCBGBDhYvIEm9fQEHBu/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
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10. 
12:00 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nově přijatí členové společnosti  
MUDr.Matěj Faragula – Nemocnice Písek 
MUDr. Radka Tůmová – Neurologická ambulance Říčany 
prof. MUDr. Jan Chrastina - FNUSA 
as. MUDr. Petr Klepiš - Neurologická ambulance, Žatec 
MUDr. Sabina Klepišová - Neurologické odd., Nemocnice Most 
Uvítací dopis odeslala Janůrková. Přihlášky do sekcí předány předsedům sekcí ke schválení.  
 
Žádosti o snížení členského příspěvku  
Výbor vyhovuje žádostem o snížení členského příspěvku z důvodu mateřské dovolené. Sleva 
ve výši 300,- Kč. Zůstává povinnosti uhradit členský poplatek ve výši 400,-Kč. Oznámení o 
slevě odeslala Janůrková.    
 
Čestná členství, medaile  
Přehled oceněných ČNS - https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/cestna-clenstvi/  
Návrhy:  
prof. Rektor (čestné členství ČNS – 2017) - čestné členství ČLS JEP 2021 
prof. Bednařík  - čestné členství ČNS   
prof. Urbánek - zlatá medaile ČLS JEP- návrh z roku 2020, zatím nepředáno, medaile již 
vyrobena a je na sekretariátu ČLS JEP. Ocenění za ČLS JEP předá prof. Šonka. 

- Janůrková, Šonka znovu zkontrolovali možnost udělení ocenění. Prof. Rektor již od ČLS JEP 
čestné členství obdržel. ČNS ho může nominovat na čestnou medaili ČLS JEP.  Janůrková 
požádá kandidáty o účast na slavnostním zahájením a zajistí přípravu diplomů.   
 
Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2020 (Kaňovský, Janůrková)  
Výbor schválil výsledky hodnocení přihlášených prací.  
Výsledky v jednotlivých kategoriích:  

1. kategorie – originální práce:  Uher T, Schaedelin S, Srpova B, Barro C, et al.: Monitoring 
of radiologic disease activity by serum neurofilaments in MS, Neurol Neuroimmunol 
Neuroinflamm, IF 7,721 

2. kategorie -  krátké sdělení či kasuistika: Iva Příhodová, Jiří Nepožitek, Silvie Kelifová, 
Simona Dostálová, et al.: Subjective and polysomnographic evaluation of sleep in 
mitochondrial optic neuropathies, Journal of Sleep Research, IF 3.623  

3. kategorie - monografie či učební text: Tereza Uhrová, Jan Roth a kol., Neuropsychiatrie, 
Maxdorf 

4. kategorie - originální práci do 35 let: Ondřej Volny, Charlotte Zerna, Ales Tomek, Michal 
Bar, et al.: Thrombectomy vs medical management in low NIHSS acute anterior 
circulation stroke, Neurology, IF 8.770 

 
Zveřejnění výsledků a tisk diplomů zajistí Janůrková 
Předání cen v rámci slavnostního zahájení ČSNS 2021.  
 

Cena předsednictva ČLS JEP 
1. místo v kategorii nejlepších monografií roku 2020 publikaci autorů Tereza Uhrová, Jan Roth 
a kol. -  Neuropsychiatrie, Klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi. 
Předání ceny  - 7. 9. 2021 od 15,00 hodin v Senátu PČR (v Sala terrena).  
 

11. 
12:15 

Informace o ČNS, z. s.  
 
Změna zápisu v rejstříkovém spolku - https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-
firma.vysledky?subjektId=757532&typ=PLATNY  
prof. Marusič + prof. Herzig právo nakládat s účtem u Fio Banky 
Janůrková právo náhledu a příprava plateb k autorizaci 
prof. Šonka (předseda RK) dává přednost kontrole výpisů - nechce právo náhledu. 
 

https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/cestna-clenstvi/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=757532&typ=PLATNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=757532&typ=PLATNY
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12. 
12:20 

Newsletter 

Navrhovaný harmonogram 2021 

1. vydání duben - rozesláno  

2. vydání srpen - rozesláno 

3. vydání říjen - podklady do 30.9. 

4. vydání prosinec  
 

13. 
12:25 

Různé 
 
Žádost o záštitu a propagaci akce 
45. Brněnské onkologické dny,13.-15.10.2021  
Brněnské onkologické dny obsahují  programovou sekci - GlioMeeting, který je věnován 
molekulární biologii, patologii, diagnostice a léčbě nádorů CNS. Gliomeeting je 
multidisciplinární setkání. Součástí problematiky je i řešení symptomů a zejména pozdních 
následků radiační léčby, což souvisí s neurologickou a psychologickou péčí v rámci 
survivalship. 
Výbor souhlasí s udělením záštity. Dle finančních pravidel je poplatek za udělení záštity ve výši 
3.000,- Kč. Oznámení o udělení záštity, včetně informace o fakturaci zasláno organizátorům. 
 

14. 

12:30 
Příští schůze výboru  
 
15. 10. 2021, 10:00 - 13:00 - online Zoom  
1. 12. 2021, 10:00 - 13:00 - osobně na sjezdu 

 

 


