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Zápis z jednání   

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
14. 1. 2022, od 10:00 - 13:00, on-line 

 

Jednání se zúčastnili:  Adam, Adamová, Bar, Bartoník, Brázdil, Herzig, Ehler, Jech,  Kubík, Marusič, 
Neumann,  Polívka,  Rusina, Škoda, Šonka, Tomek  
Omluveni: Kubala - Havrdová, Bednařík, Ostrý, Kaňovský, Růžička 
Hosté: Mareš, Janůrková, Divišová, Rajtorová, Vavra, Hluštík, Sabela 

 

1. 
10:00 

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 1.12.2021 

✓  Zápis z jednání výboru zveřejněn na webových stránkách a předán na ČLS JEP 

✓  Novým členům poslán uvítací dopis + žádosti do sekcí předány předsedům sekcí ke  

     schválení  

✓  Zpráva kognitivní sekce k NAPAN zveřejněna v newsletteru 

✓  Žádost prim. Škody k hodnotícím zprávám rozeslána sekcím 

✓  Newsletter 4/2021 rozeslán 

✓  Vyjádření ČNS k projektu Second Opinion odesláno 

✓  Dopis pro partnery sjezdu předán Guarantu 

✓  Partnerské firmy osloveny s nabídkou na roky 2022 - 2023 

✓  Setkání s partnery 3.12. uskutečněno 

✓  Proplacena příkazní smlouva za záznam přednášek Neurointenzivistického kurzu v Brně 

✓  Příprava zaheslované části webu pro Continuum 

✓  Vyjádření ČNS pro Českou neurorehabilitační společnost odesláno 

 
 

Schválení zápisu ze zasedání výboru 1.12.2021 
Zápis byl schválen hlasy všech přítomných. 

 

2. 
10:05 
 
 
 
 

Sekce (Brázdil) 
Na jednání výboru pozvány předsedkyně a předsedové sekcí ČNS ČLS JEP. 
 
Neuromuskulární sekce  
Předsedou sekce zvolen prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc, MBA  
 
Extrapyramidová sekce 
Předsedkyní sekce zvolena MUDr. Hana Brožová, Ph.D. 
 
Neurofarmakologická sekce  
Nově zvolený výbor 
Předsedkyně: MUDr. Kateřina Matějová  
Místopředsedové: MUDr. Pavel Houška, MUDr. Petr Polidar  
Členové: MUDr. Lenka Hronzová, MUDr. Zdeněk Kadaňka jr., MUDr. Jolana Marková, 
MUDr. Jiří Polívka, CSc., MUDr. Ivo Schenk, MUDr.Tomáš Vodvářka  
 
Výbor gratuluje všem nově zvoleným členům a předsedům výborů sekcí ČNS. 
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Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie 
Optimalizace péče v CVSP RS a NMO v ČR - interval sledování stabilizovaných 
pacientů na DMD bude 6 měsíců místo stávajících 3 měs. (kontrola lékařem), bude 
projednáno s plátci 
Jedličkovy dny 27. - 28. 5. 2022 - inzerce do Newsletteru 
Vyhodnocení dat z REMUS ohledně COVID-19 
Pro rok 2022 jednání s plátci o radiologické aktivitě nemoci  

3. 
10:15 
 

Zdravotnictví (Škoda) 

+ pracovní skupina Polívka, Kubala-Havrdová, Neuman, Ostrý, Jech, Ehler 
 
Probíhají jednání k hodnotícím zprávám. Slíbená jednání ohledně např. center bolesti 
hlavy byla odložena vzhledem k personálním změnám ve VZP.  
 
Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP: 
 
Veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům klasifikačního systému 
CZ-DRG verze 5.0 pro rok 2023 - Bez připomínek  
 
Aktualizované mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v 
léčbě a postexpoziční profylaxi COVIDu-19 z 4.1.2022 zveřejněno na webových 
stránkách - ZDE 
 
Kontraindikace k očkování proti SARS-CoV-2  
Žádost o úpravu položek v rozbalovací liště ISIN (Vachová, Kubala-Havrdová, Marusič) 
Oprava termínu “relaps roztroušené sklerózy” na  „aktivita autoimunitního onemocnění 
nervového systému“. Komunikace s prof. Koziar Vašákovou-  MZ připomínku uznalo, 
bude opraveno v seznamu.  
 
Klinické doporučené postupy - distanční medicína    
Požadavky OS. Odpověď ČNS z 10. 1. 2022.   
 
Povolování výdeje zdravotnických prostředků za hospitalizace - návrh indikací  
E-mail z ČLS JEP ze dne 22. 11. 2021. 
Jedná se o možnost vydávání speciálních zdravotnických prostředků za hospitalizace – 
nikoli těch, které si pacient vyzvedne cestou z nemocnice ve výdejně PZT, jako jsou 
hole, obyčejné chodítko atd. Bylo by asi ideální, pokud někdo z nás podobné pomůcky 
předepisuje, aby je specifikoval, resp. poslal jejich výčet. 
prof. Růžička osloví rhb skupinu - vyjádření ČNS odesláno 19. 1. 2022 

 

Odpověď z VZP ohledně požadavku na jednání (LP Evrysdi)  
zaslány návrhy termínů na jednání na VZP - zúčastní se prim. Voháňka (za NM sekci) 
a dr. Haberlová (za SDN), event. další - zápis z jednání dodal prim. Voháňka  - ZDE 
 
Indikace genetického vyšetření neurologem (Rusina, Bednařík)  
Monogenní testování x WGS/WES. V otázce panelů nebyla shoda. Rusina přeposlal 
historickou komunikaci: 
ČNS - dopis předsedům OS  
Indikace genetických vyšetření - žádost o revizi  
Vyjádření VZP k žádosti o revizi  
Genetika  
Projednáno s prof. Mackem a prim. Havlovicovou (Marusič) - Trvá názor, že indikaci 
panelů by měli potvrdit kliničtí genetici, případně by se měli podílet i na vyhodnocení 
(nutná interpretace případných variant nejasného významu nebo neočekávaných 

https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2022/01/mezioborove_stanovisko_mab_2022_01.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CLREzSuUc71ITjzhnj7who-FGN7v_BP-/view?usp=sharing
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nálezů).  
Iniciovat nové jednání. Vyjednat minimální varianty v jednotlivých oblastech - vyzvat 
sekce, aby dodali seznam genů. Ustanovena pracovní skupina - koordinuje Rusina, 
dále Tomek, Bednařík, Jech. Následně projednat s genetiky (+ ČLPE, event. SDN). 
Bude projednáno na příštím jednání výboru. 
 
CVSP pro vzácná onemocnění - vytvořena z ERN center - v neurologii se týká ERN 
RND, ERN NMD, ERN EpiCARE (Marusič) - odkaz na stránky MZ ČR 
Žádost o “inzerci” ERN RND v Newsletteru od doc. Klempíře  
 
Připravit komplexní vyváženou informaci na stránkách ČNS a v Newsletteru 
Tomek - info na webu ČNS (záložka), do Newsletteru souhrnné info (včetně vysvětlení 
různých úrovní CVSP) s odkazem 
Jech - expy a kognitivní sekce zkoordinuje v oblasti ERN RND, připraví text pro web 
Bar - požadavek MZ, aby léčba SMA probíhala pouze v CVSP (ERN) 
Škoda - zástupci jednotlivých oblastí pro účast ve správních řízení SÚKL pro LP 
týkající se VO 
 
CVSP pro pacienty s Alzheimerovou nemocí (Rusina) 
Žádost ČNS zřídit v ČR síť center vysoce specializované péče pro diagnostiku a léčbu 
Alzheimerovy nemoci - odeslána 24. 1. 2022 - v plánu schůzka na MZ 
 
Vysoce specializovaná péče v neurologii v rámci systému zdravotní péče (Marusič) 
 

4. 
11:00 
 

Webové stránky   

Historie výboru ČNS - Ehler, Růžička  
přidání nových článků na webové stránky https://www.czech-neuro.cz/o-spolecnosti/o-
nas/historie/  
Dohledán článek o ČNS ve “Storočence ČLS JEP”  
 

5. 
11:05 

Sjezdy a jiné odborné akce  
 
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová - Guarant)  
29.3. – 31.3. 2022 Olomouc, Clarion  
Report: registrační poplatky ( přihlášených osob + počet rezervovaných kurzů) 
 
- dodatečné přihlášení k aktivní účasti - již není možné 
- dodatečná firemní (mini)sympozia - již není možné 
- divadelní představení - zrušeno 
- otevřena registrace a ubytování, co ty, co svou původní registraci zrušili.  
- úprava cen ubytování   
- na webových stránkách opravené termíny včasné registrace i změněné termíny 
storno poplatků  https://www.csns2021.cz/registrace/ 
- program je aktualizovaný na nová data, i v mobilní aplikaci, která je funkční. 
https://www.csns2021.cz/ramcovy-program/ 
- ponechat již vytištěné materiály s původním datem akce (program, tašky..) 
- znovu požádat o kredity - nešlo přesunout  
 
Sponzoring ČSNS (Guarant)   
- v řešení podpis dodatků, objednávek a vracení poplatků za ubytování  

https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/zdravotni-sluzby-agendy-ministerstva/centra-vysoce-specializovane-pece/
https://www.czech-neuro.cz/o-spolecnosti/o-nas/historie/
https://www.czech-neuro.cz/o-spolecnosti/o-nas/historie/
https://drive.google.com/file/d/1QR0ppCPBRZor3KGDDQTDizqb9DdlfZDG/view?usp=sharing
https://www.csns2021.cz/registrace/
https://www.csns2021.cz/ramcovy-program/
https://www.csns2021.cz/ramcovy-program/
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ČNA 2022 (Škoda)  

22.- 23.9. 2022, Jihlava, předložen návrh banneru/grafiky  
Solen potvrdil zájem partnerských firem finanční podpořit ČNA bez ohledu na posunutí 
ČSNS na březen 2022  
 
Témata: Spánková medicína (Šonka), Symptomatická léčba RS (Kubala-Havrdová), 
Vyšetření likvoru (Mareš), Bolesti hlavy (zejména tenzní) (Nežádal), Závratě- 
diagnostika a léčba (Jeřábek), Neurozobrazení (Dušek),  

2-3 řečníci na blok á 90 min. RS - 60-90 min. 
V případě nepříznivé situace se nepočítá s on-line variantou.  
Jednání výboru ČNS v pátek 23. 9. 2022 od 9h. 

SČNZ 2022 
Bratislava, prof. P. Valkovič  
16. - 18.11.2022  

ČSNS 2023 
Termín 2.polovina listopadu / začátek prosince, místo (Čechy), výběr dodavatele. 
Nabídka externího konzultanta P. Břinčila - společnost ConLite  - možnosti organizace 
sjezdu.  Bude projednáno na příštím výboru.  
 

6. 
11:30 
 

Ekonomika (Herzig) a ČNS, z. s. 
 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  
Předložena zpráva pokladníka   
 
Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  
Předloženo vyúčtování Asociační s.r.o. za 11/2021 a 12/2021 
Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování.  

Předložen návrh rozpočtu ČNS z.s. na rok 2022 a dodatek smlouvy na poskytování AM 
- rozšíření služeb sponzoringu.   
Oba dokumenty byly zaslány výboru ČNS z.s. ke schválení.  

Sponzoring ČNS (Tlamsová)  
Předložen report sjednaného sponzoringu pro rok 2022 

7. 
11:45 

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

SOR (Bar)   
 
Nové složení SORu: 
Předseda: prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 
Místopředseda:prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. 
Členové: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.; prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.; MUDr. Jiří 
Polívka, CSc; prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.; prof. MUDr. Ivana Štětkářová, Ph.D.;  
doc. MUDr. Martin Vališ, PhD 

CzechNeurOnline (Bar, Sabela) 
https://www.czechneuronline.cz / 
MUDr. Sabela informoval výbor o vývoji portálu v roce 2021.  
Plán na rok 2022 - vylepšit vyhledávání a vyjasnit právní vztahy s provozovatelem 
webových stránek.  
Výbor odsouhlasil odměnu pro MUDr. Sabelu ve výši 10 tis.Kč - výplatu zajistí 
Janůrková 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1H7fuoedT6KMJ1Aztf_eVu8ztWcRclZef/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://www.czechneuronline.cz/
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Doporučené postupy (Adamová, Rusina) 
On-line meeting pracovní skupiny 13.1.2022 od 14h.  
Započata revize a úprava webových stránek. Členění doporučených postupů dle 
jednotlivých diagnóz https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-2/ 
Řazení chronologicky, starší dávat do archivu. Přidat odkazy na mezinárodní 
doporučené postupy u jednotlivých diagnóz.   
Nově vložené doporučené postupy přidávat do aktualit. Přidat možnost fulltextového 
vyhledávání. 
 

8. 
12:00 
 
 

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
Redakční rada bude jednat v rámci ČSNS v Olomouci. 
Bude požádáno o Medline za rok 2021. 
 

9. 
12:05 

Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 

WFN ( Bednařík) 
 
Continuum (Rusina, Marusič)  
Připravena zaheslovaná část webových stránek pouze pro členy ČNS - jednotné heslo 
bude rozeslané mailingem nebo dostupné na vyžádání na sekretariátu. Doc. Rusina 
ověří možnost navrhovaného řešení.  
   
EAN (Brázdil)  
Členský poplatek ve výši 3252 euro zaplacen z účtu ČLS JEP.  
 
TC EAN 2021 National Neurological Societies Forum 15.12.2021  
 
Dotazníky EAN 
Janůrková vyžádala seznam otázek:  
- EAN Preparatory Action for World Health Organization’s Intersectoral Global Action 
Plan on Epilepsy and Other Neurological Disorders. 
- EAN survey for European National Neurological Societies. 
25.1.2022 on-line schůzka pro vyplnění dotazníků - Brázdil, Bar, Neumann, Ehler, 
Marusič   
 
EAN kongres 2022  
22.-28.6.2021, Vídeň     
 
UEMS (Bar)  
Členský poplatek ve výši 360 euro zaplacen z účtu u ČLS JEP. 
 

10. 
12:15 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nově přijatí členové: 
MUDr. Markéta Foltynová 
MUDr. Kateřina Sheardová 
MUDr. Klára Svátová 
MUDr. Michaela Kajšová 
 

Uvítací dopis rozešle Janůrková. Přihlášky do sekcí předat předsedům sekcí ke 
schválení.  
 
Návrh na udělení ocenění pro prof. Kadaňku  - čestné členství ČLS JEP - Janůrková 
zajistí výrobu diplomu. Předání ocenění v rámci ČSNS 2022 v Olomouci. 
 

https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-2/
https://mailchi.mp/00d157f1658e/world-brain-day-2021-video-invitation-4176957?e=6b02989ba7
https://drive.google.com/file/d/1BdiN1aaV8Kb1FWkRpPpKHu5z-GlNctUy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BdiN1aaV8Kb1FWkRpPpKHu5z-GlNctUy/view?usp=sharing
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11. 

12:20 
Newsletter 

Navrhovaný harmonogram 2022 

1. vydání březen - podklady do 15.2.2022 

2. vydání červen   

3. vydání říjen  

4. vydání prosinec 
 

12. 
12:30 

Různé 
Žádná agenda k projednání. 

 

13. 

12:45 
Příští schůze výboru  
 
Termíny 2022  
 
březen (ČSNS Olomouc) - úterý 29.3. od 10 do 13 
červen (Zoom) - 10.6. od 10 do 13 
září (ČNA Jihlava)  - 23. 9. 2022 od 9h. 
říjen (Zoom) 
prosinec (Zoom) 
 

 
 


