Zápis z jednání
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
15. 10. 2021, od 10:00 - 12:30, online zasedání
https://cuni-cz.zoom.us/j/96323371641
Jednání se zúčastnili: Adam, Adamová, Bar, Bartoník, Brázdil, Herzig, Ehler, Jech, Kaňovský, Kubala Havrdová, Kubík, Marusič, Ostrý, Rusina, Růžička Škoda, Tomek
Omluveni: Polívka, Bednařík, Neumann, Šonka
Hosté: Janůrková, Tlamsová, Divišová, Rajtorová, McBurney, Vavra, Mareš

1.

Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 3. 9. 2021
✓ Novým členům poslán uvítací dopis
✓ Oznámení o vyhovění žádosti o snížení členských příspěvků
✓ Výsledky hodnocení prací přihlášených do soutěže o cenu ČNS - zveřejněno na webu, oznámeno
výhercům
✓ Mailing s výzvou k zasílání žádosti o cestovní grant pro mladé lékaře na ČSNS 2021
✓ Návrh Pravidla pro komunikaci mezi výborem a sekcemi ČNS - předáno sekcím
✓ Výzva členům s nedoplatky - rozeslána
✓ Termíny atestací a kurzů zveřejněny na webu
✓ Zaslána upomínka sekcím ke kontrole doporučených stanovisek ČNS
✓ ČNS 2022- návrh na uspořádání akce, rezervace hotelu, podklady pro výběrové řízení poslány
✓ Cestovní granty na ČSNS - výsledky oznámeny žadatelům, seznam předán Guarantu
✓ Příprava sponzorské nabídky
✓ Doporučené postupy - předsedové sekcí znovu vyzvání k revizi
✓ Funkční kurzy - přehled poslán na IPVZ
✓ Oznámení o přidělení záštity - Brněnské onkologické dny - bez reakce organizátora
✓ Ověření možnosti udělení ocenění a čestného členství na ČLS JEP
✓ Guideline narkolepsie - zveřejněno na webových stránkách
✓ Český metrologický institut - nabídka spolupráce při certifikaci zdravotnických prostředků dle MDR
- přidáno na webové stránky
✓ doc. Baláž vyzván k předložení finálního textu kurzu BoNT - dodal

Schválení zápisu ze zasedání výboru 3. 9. 2021
Zápis byl schválen hlasy všech přítomných.

2.

Sekce (Brázdil)
Na jednání výboru pozvána předsedkyně a předsedové sekcí ČNS ČLS JEP.
Neuromuskulární sekce a Extrapyramidová sekce - elektronické volby říjen/listopad
2021. Příprava harmonogramu a organizace voleb ve spolupráci se sekretariátem ČNS.
Náklad na volby pro NM sekci - 19 USD/420,-Kč
Výbor bere na vědomí.
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie
Funkční kurzy navržené SKNIL - viz níže. Nová témata k řešení pod vedením SKNIL:
Autoimunitní limbické encefalitidy, Koncept rozvoje likvorologie – výbor sekce požádán o
dodání stručné anotace
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3.

Zdravotnictví (Škoda)
+ pracovní skupina Polívka, Kubala-Havrdová, Neuman, Ostrý, Jech, Ehler
Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP:
Žádost SÚKL - využití konopí pro léčebné použití v klinické praxi - zástupce ČNS pro
sdílení dat prim. Vachová. Dopis SÚKL 20.9.2021 - žádost o součinnost - ZDE
Výbor bere na vědomí.
Žádost o vyvolání jednání SLP Risdiplam (NM sekce Voháňka) - společný dopis pro VZP
za ČNS a SDN - ZDE
Výbor bere na vědomí.
Stanovisko mezioborového panelu ke strategii poskytování péče při nárůstu počtu
pacientů s onemocněním Covid-19 v české republice - ZDE
Výbor bere na vědomí.
Únavový syndrom a long-COVID (Kubala - Havrdová)
Členové výboru byli vyzváni k doplnění citací/odkazů. Stanovisko ČNS ZDE bylo dodatečně
schváleno výborem per rollam. Finální stanovisko bude zveřejněno na webových stránkách
ČNS.
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. Bude projednáno na příštím 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.
Do konce měsíce by mělo být vyřešeno. Schůzka zatím neproběhla. Doc. Rusina bude
výbor informovat.

Kurz pro ultrazvukem navigovanou aplikaci botulotoxinu (BoNT) u syndromu
spastické parézy dospělých - doc. Baláž - finální znění kurzu ZDE.
Stanovisko odborníků k pořadu Infiltrace Obchod s nadějí (Marusič, Zárubová)
Dopis z Asociace pro ochranu soukromí a osobních údajů.
Odpověď připravila dr. Zárubová. Výbor bere na vědomí.
NFPON (Nadační fond pro oběti nehod) žádost o spolupráci
Výbor souhlasí se stanoviskem prof. Šonky – není záležitostí ČNS. Janůrková připraví a
odešle stručnou odpověď.
Schůzka ohledně CVSP (iktových center) na MZ (Škoda)
Informace o dodatečném schválení IC Most. Zdůrazněna obecná nutnost přesných
formulací ve výzvách na CVSP ve Věstníku MZ.
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4.

Webové stránky
Historie výboru ČNS - Ehler, Růžička
Probíhá příprava kroniky. Finální verzi předložit výboru před zveřejněním k revizi a doplnění.
Úprava rubriky “Pro odborníky”
Odborná stanoviska výboru/ Konsensuální stanoviska ČNS/ Klinické standardy ČNS úprava stránek - sjednocení a pro lepší orientaci. Adamová, Janůrková
Výbor souhlasí s úpravou webových stránek. Doporučení výboru - oddělit platná stanoviska
(vždy uvádět rok vydání) a přidat archiv již neplatných stanovisek.
Diskusní fórum pro členy výboru
Každý má možnost založit dotaz včetně vložení příloh (doc, pdf,. jpg….)
Lze se odhlásit s diskuze - nebudou chodit notifikace.
Manuál k používání
Výbor bere na vědomí

5.

Sjezdy a jiné odborné akce
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová - Guarant)
1. - 3. 12. 2021, Olomouc, Clarion
https://www.csns2021.cz/
Program ZDE
Aktuální plánek výstavy - ZDE
Předložen report k registraci, výukovým kurzům a ke společenským akcím a přehled
abstraktů
Guarant předložil aktuální stav kongresu a návrh technického řešení pro virtuální variantu.
Pokud se epidemiologická situace zhorší a nebude možné kongres uspořádat prezenčně,
kongres se nebude rušit ani přesouvat, ale bude uspořádán virtuálně.
Kniha abstraktů bude ke stažení na webových stránkách. Všechny informovat, že byl jejich
abstrakt přijat, ale o přesném zařazení do programu sjezdu budou informováni později.
Další informace ke sjezdu:
- Finanční podpora CzechTourism - potvrzeno, příspěvek 199.000,-Kč bez DPH (zatím
nepřišlo)
- Termín a čas pozvání zástupců Novartisu na setkání se členy výboru: Bar, Havrdová,
Marusič, Škoda přijdou na stánek - Termín domluví Janůrková
- Stánek firmy Maxdorf formou bartru – možno využít knihy jako dárky pro oceněné
Sponzoring ČSNS a ČNS (Guarant) - report
V případě uzavření partnerské smlouvy až koncem roku, neposouvat plnění do roku
následujícího, ale nabídnout plnění navíc jako kompenzaci. Sponzoringová manažerka paní
Vavra dořeší s V. Janůrkovou.
Předání ocenění v rámci oficiálního zahájení kongresu – 2. 12. 2021
- zlatá medaile ČLS JEP - prof. Urbánek – předá prof. Šonka
- čestná medaile ČLS JEP - prof. Rektor – předá prof. Šonka
- čestné členství ČNS - prof. Bednařík – předá prof. Marusič
- doporučená doba proslovu oceněných max 2-3 min.
- ceny ČNS za rok 2020 – předá prof. Marusič
- cena časopisu ČSNN za rok 2020 – předá prof. Herzig
- ceny SNeS za rok 2020 - předá prof. Gdovinová
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- zmínit v prezentaci cenu ČLS JEP 2021 za nejlepší publikaci na návrh ČNS
„Neuropsychiatrie“ a ceny ČNS za rok 2019.
Členská schůze ČNS ČLS JEP
2.12. 19:00 - 19:15, Sál - Foliant
Pozvánku rozeslat - mailing, web, newsletter, aplikace - zajistí Janůrková
Prezentaci připraví Janůrková - Návrh prezentace ZDE
Cestovní granty pro mladé lékaře na ČSNS 2021
Počet přihlášek 20.9. - 14, hlasování výboru do 29.9. Všem byl grant přiznán.
Přehled ZDE. Seznam předán Guaratnu pro zajištění volné registrace a ubytování.
Výbor bere na vědomí.
SČNZ 2022
Bratislava, 16. - 19.11.2022 nebo 23.-26.11.2022
prof. P. Valkovič
ČNA 2022
Termín 22.- 23.9. 2022, Jihlava
Předseda organizačního výboru prim. Škoda.
Výběrové řízení na pořadatelskou agenturu. Byly osloveny agentury:Ta-servis, Solen,
Guarant, MH Consulting. Na zpracované zadání poslaly podklady 3 agentury. Firma MH
Consulting se nezúčastnila.
Výbor posoudil předložené nabídky. Společnost Ta-servis nesplnila podmínky výběrového
řízení. Guarant navrhl uspořádání akce v hotelu EA Business Jihlava – výbor s návrhem
nesouhlasí. Solen má zkušenosti s pořádáním akcí v hotelu Gustav Mahler, nabídka vychází
ekonomicky výhodněji. Guarant dodal lépe rozpracovanou kalkulaci a má zkušenosti
s pořádání ČNA v předchozích letech.
Závěr: vyřadit Ta-servis z výběrového řízení. Vyzvat Solen k dodání položkového rozpočtu do
20.10.2021. Konečné rozhodnutí o výběru dodavatele výbor rozhodne per rollam začátkem
listopadu.

6.

Ekonomika (Herzig)
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)
zpráva pokladníka
Aktuální stav nedoplatků členských
Upomínkové řízení - 1. vlna (červen) - žádost o kontrolu úhrady, 2. vlna (srpen) nedoplatky nad 1400,- upomínka s upozorněním na ukončení členství. 3. vlna mailingu
(říjen).
K 14.10. 2021 - 56.250,- (k 31. 8. 2021 – 71.820,- ; 31.7. - 98.030,- ; 31.5. - 266.270,- ;
6.4. 687 910,-)
Widimský – již nevyzývat, neposílat časopis. Bude nutné zrušit členství, pokud jsme jedinou
OS ČLS JEP, které je prof. Widimský členem.
Iveta Němcová, Hana Marková – Marusič
Alena Novotná - Havrdová
Rajner – Bar
Pluháčková – osloví Adamová
Poslat členům výboru seznam těch, kteří dluží nad 1400,-, zda je neznají. Náhradní termín
pro upomínku do 22.10. 2021. Kdo neuhradí bude vyloučen.
Již nyní přestat posílat časopis - Janůrková bude informovat Care Comm.

4

Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS
Předloženo vyúčtování Asociační s.r.o. za 8/2021 a 9/2021,
Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování. Výbor bere na vědomí.
Sponzoring 2022
Nová sponzorská nabídka 2022 - 2023 byla připomínkována přes diskusní fórum
Předložena upravená verze nabídky
Představení nové sponzoringové manažerky - Eva Tlamsová
Grafické zpracování a distribuce nabídky na ČSNS 2021. Předložen návrh vizitek pro
asociační a sponzoringovou manažerku
Výbor s návrhy souhlasí. Pokud bude mít někdo z výboru zájem o vizitky ČNS, nahlásí
požadavky V. Janůrkové.
Pravidla pro schvalování plateb.
Výbor souhlasí, že platby do 50 tis. Kč mohou být uskutečněny po schválení předsedou
(event. 1. místopředsedou) a pokladníkem. Výbor o nich bude informován při nejbližším
jednání. Částky vyšší budou schváleny na jednání výboru nebo per rollam.

7.

Vzdělávání (Bar)+ pracovní skupina Rusina, Růžička, Adamová
SOR (Bar)
Specializační vzdělávání pro rezidenční místa na rok 2022 - výzva ČLS JEP k doplnění
na MZ. Reakce ČNS ze dne 14.10.2021 ZDE
Výbor bere na vědomí. Je možné použít i pro argumentaci jednotlivých pracovišť při jednání
s vedením zdravotnických zařízení.
CzechNeurOnline (Bar, Sabela)
https://www.czechneuronline.cz /
Výběr a natáčení přednášek na ČSNS 2021 – výběr provede doc. Bar. Upřednostňuje se
využít techniku v sálech. Sníží se tak náklady na natáčení.
Návrh na natáčení Kurzu neurointenzivní medicíny v Brně. Předložený rozpočet pro
natočení kurzu ve výši 60.550,-Kč (bez DPH) nebyl výborem schválen. Kurz natočí vlastními
silami organizátoři akce, prof. Brázdil. Náklady lze hradit z rozpočtu společnosti.
Doporučené postupy (Adamová, Rusina)
Sekce byly vyzvány k revizi a aktualizaci doporučených postupů. Revizi provedly pouze 4
sekce. Ještě jednou vyzvat sekce, aby se vyjádřili že nemají nic k revizi. Následně upravit
webové stránky.
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
Schvalovací proces funkčních kurzů (Bar, Marusič)
IPVZ - snaha o systemizaci ve schvalování nových funkčních kurzů - příprava podkladů pro
Vzdělávací radu MZ. Funkční kurzy CMP a kurz v Neuropsychiatrickém pomezí byly již
schváleny akreditační komisí MZdr v oboru neurologie. Návrhy kurzů Likvorová diagnostika
v neurologii a kurzu Roztroušená skleróza jsou nové, zatím neprojednané návrhy.
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8.

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler)
Cena Časopisu za rok 2020 - předání na ČSNS 2021

Care Comm - navýšení nákladů na tiskárnu. Care Comm připraví položkový rozpočet o kolik
se náklady navýší pro ČNS. Další informace na příštím výboru. Zatím neposílat Návratku
2022 – vyčkat na rozpočet, zda nebude nutné navýšit členský příspěvek.
IF časopisu se udrží v rozmezí 0,3 – 0,4

9.

Mezinárodní vztahy a spolupráce
WFN ( Bednařík)
prof. W. Grisold zvolen prezidentem
https://wfneurology.org/news_events/wfn-news/2021-10-04-wfn
Viceprezidentem byl zvolen Guy Rouleau z Kanady. Kongres v r. 2025 bude v Soulu.
Continuum (Rusina, Marusič) - možnost rozšíření dostupnosti pro členy ČNS, čeká se na
vyjádření. Zatím bez reakce, doc. Rusina urgoval. Uzavřít na příštím zasedání výboru.
EAN (Brázdil)
Výzva k nominaci - hodnocení přednášek na EAN 2023 Budapešť. Za dva roky opět zjistit
možnost uspořádání EAN kongresu v Praze.
EAN Scientific Panels - výzva k nominaci na další období. Všichni současní zástupci
vyzváni, zda chtějí v panelu pokračovat.
Vyzvat sekce k doplnění či potvrzení nominace. Nabídnout členům ČNS možnost obsazení
juniorských pozic (max 3 roky po atestaci a/nebo věk do 35 let) jako zástupce ČNS –
připraví Marusič, Brázdil, Janůrková
UEMS (Bar)
Získat přehled českých absolventů evropských atestací – bude doplněno na příštím
zasedání výboru.

10.

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství
Nově přijatí členové:
MUDr. Radovan Bunganič - Neurologická klinika, FNO
MUDr. Kamila Štibraná - Neurologická klinika, FN Plzeň
MUDr. Barbora Miznerová - DPP FNKV - předložila motivační dopis
MUDr. Michal Jaborník - Neurologie, Nemocnice Blansko
MUDr. Katarína Poláčková - Neurologická klinika, FNKV
MUDr. Ing. Lucie Šťovíčková - Klinika dětské neurologie, FN Motol, Centrum hereditárních atazií
MUDr. Václav Boček - Neurologické odd., Nemocnice Strakonice
MUDr. Stanislav Mareček - Neurologická klinika, VFN v Praze
MUDr. Petr Krkoška - Neurologická klinika, FN Brno
MUDr. Miroslav Červenka - Neurologické odd., Klatovská nemocnice
MUDr. Jan Kolčava - Neurologická klinika, FN Brno
MUDr. Lukáš Kunc - Neurologická klinika, VFN v Praze
MUDr. Tamara Rad - Neurologické odd., FN Olomouc
MUDr. Pavla Barilly - Neurologická klinika, FNKV
MUDr. Mariia Amirkhanian - Neurologická klinika, FN Plzeň
MUDr. Jitka Binderová - Neurologické odd., Mělnická zdravotní
MUDr. Jana Baselová - Neurologická ambulance, Neuromea Havířov s.r.o.
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Uvítací dopis rozešle Janůrková. Přihlášky do sekcí předat předsedům sekcí ke schválení.

-

Čestná členství, medaile
prof. Rektor (držitel čestného členství ČNS,2017, čestné členství ČLS JEP, 2019) - nyní
nominace na čestnou medaili ČLS JEP
prof. Bednařík - čestné členství ČNS
prof. Urbánek- zlatá medaile ČLS JEP - návrh z roku 2020, zatím nepředáno. Ocenění za
ČLS JEP předá prof. Šonka - viz výše.
Předání ocenění v rámci slavnostního zahájení na ČSNS 2021.
Janůrková zajistí výrobu diplomů, medaile a pozvánky na předání. Ceny předá Marusič - viz
výše.
Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2020
Výsledky zveřejněny na webu a vyjde v newsletteru. Výše odměny 20tis Kč - MUDr. Ondřej
Volný, Ph.D.; as. MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D., MUDr. Tomáš Uher, Ph.D., doc. MUDr. Iva
Příhodová, Ph.D. Předání diplomů na ČSNS 2021. Tisk diplomů, výplatu odměny a pozvání
na předání zajistí Janůrková. Výbor souhlasí s odměnou.

11.

Informace o ČNS, z. s.
Beze změny.

12.

13.

Newsletter
1. vydání
2. vydání
3. vydání

Navrhovaný harmonogram 2021
duben - rozesláno
srpen - rozesláno
říjen - příprava, rozesílka 25.10. - úvodní slovo doc. Ehler

4. vydání

prosinec

Různé
Návratka ČLS JEP 2022
Průvodní dopis - termín do 15.12.
Novinka: nové funkce v databázi evidence členů. Vybrat jednoho administrátora za
společnost - nahlížení do evidence, schvalovat nově přijaté členy. Jako administrátor
pověřena Janůrková. Vyplněný formulář pro ČLS JEP odeslat až po analýze nákladů na
časopis.

14.

Příští schůze výboru
1. 12. 2021, 10:00 - 13:00 - osobně na sjezdu (všichni tedy doufáme)
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