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Zápis z jednání   

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
10. 6. 2022, od 10:00 - 13:00, online 

 

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

1. 
10:00 

Zápis ze zasedání výboru 29. 3. 2022  
Zápis byl schválen hlasy všech přítomných. 

 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 29. 3. 2022 
 

✓ Novým členům poslán uvítací dopis + přihlášky do sekcí předány sekcím ke schválení  

✓ Stanovisko výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP ve věci 

léčby tinitu hyperbarickou oxygenoterapií zveřejněno na webu 

✓ Poptána kapacita v Praze a HK kvůli organizaci ČSNS 2023 

✓ Mailing s heslem pro přístup na Continuum rozeslán členům společnosti 

✓ Výplata grantu na EAN 2022 provedena  

✓ Registrace na EAN 2022 pro žadatele o grant zajištěna 

✓ Hodnocení přihlášených prací do soutěže o Ceny ČNS připraveno 

 

2. 
10:05 

 
 
 
 

Sekce (Brázdil) 
Na jednání výboru pozvány předsedkyně a předsedové sekcí ČNS ČLS JEP. 
 
Extrapyramidová sekce  
Certifikáty pro Expy specialisty – náklady za grafiku, tisk a distribuce – bude hrazeno z 
rozpočtu ČNS  
 
Neuromuskulární sekce 
Reakce na vyjádření Svazu zdravotních pojišťoven ze dne 10. 5. 22 v rámci žádosti o 
stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku SPINRAZA správního řízení 
vedeného Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod spisovou značkou SUKLS6832/2022 - 
odesláno 27. 5. 2022 na SUKL a SZP  Posláno i cestou prof. Švihovce  
 
Sekce Kognitivní neurologie – volby na podzim, organizuje Asociační s.r.o. 
 
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie - sekce pracuje na výzkumném projektu 
biologické koreláty u optické neuritidy - výbor bude průběžně informován 
 

3. 
10:10 
 

Zdravotnictví (Škoda) 

+ pracovní skupina Polívka, Kubala Havrdová, Neumann, Ostrý, Jech, Ehler 
 
Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP: 
 
VPŘ - Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - bez připomínek 
 
Metodické usměrnění hlavní hygieničky - zvýšená surveillance POLIO - informovat členy 
prostřednictvím newsletteru, informace předána Neuromuskulární sekci  
 
AZV KDP - veřejná oponentura - do 9. 6. 2022 - Výbor bere na vědomí. 

https://drive.google.com/file/d/1QbWQ_T02C8wJ1RnptWSvqWUeXFvP09vn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbWQ_T02C8wJ1RnptWSvqWUeXFvP09vn/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
https://docs.google.com/document/d/1uF4AcfpMfzZFt3pAQH2LFqn6SPqund2R/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uF4AcfpMfzZFt3pAQH2LFqn6SPqund2R/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1fTgHeaH7RtpNqnS8WbHJ-4KaHQh7Pz-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RbhSGAZPwaOV9geWX_RzThHKB6UD8435/view?usp=sharing
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Výběrové řízení Středočeského kraje 
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie – 
korespondenční hlasování 4/2022. Zástupce ČNS - MUDr. Korsa  
 
Výběrové řízení Olomouckého kraje 
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie v 
okrese Šumperk. 21. 4. 2022, podmínka zástupce mimo FN Olomouc, zástupce ČNS prim. 
Bartoník 

 
Nově jmenovaný přednosta Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze  
Od 1. října 2022 - prof. Jech. výbor gratuluje ke zvolení.  
 
Informace o postupu jednání s VZP ohledně rozšíření sítě center bolestí hlavy, 
předepisujících biologickou léčbu (Škoda) 
Náměstek VZP Mgr. Bodnár vyzval předsedu Sekce bolestí hlavy ČNS k publikaci 
minimálních personálních a materiálních podmínek pro centra, která jsou z odborného 
hlediska způsobilá k péči o pacienty s migrénou s biologickou léčbou. Následně přislíbil 
jednání k rozšíření smluvní sítě VZP o nová centra, s cílem zajistit dostupnost biologické léčby 
migrény pro pacienty v celé ČR. 
 
Mezioborový panel – Diagnostika smrti mozku ve specifických klinických případech 
4. 4. 2022, Praha. Za ČNS se zúčastnil prim. Ostrý a doc. Kemlink. 
Záměr ČSARIM o posílení role klinické diagnostiky a zpřehlednění/zjednodušení kritérií 
pomocných vyšetření. Za neurologii: metodika neurologického vyšetření; rozšíření 
potvrzujícího na BAEP+SEP vč. metodiky. Výbor bude průběžně informován. 

 
 
Žádost o posouzení vhodnosti přístrojového vybavení k nasmlouvání výkonů s 
pojišťovnou VZP – dr.Shudeiwa – Vyjádření ČNS odesláno 29. 3. 2022  
Žádost o stanovisko autorské odborné společnosti - dr. Rizová - výzva VZP 
Žádost o schválení přístroje EEG - dr. Lacová  
 
 
Požadavky VZP na schvalování starších přístrojů 
Pracovní skupina: Škoda, Tomek (sono, komunikace s MZ/plátci), Ostrý, Jech, Vlčková 
Adamová, (EMG/EP, revize/kultivace kódů), Brázdil, Zárubová – ČSKN, Kršek – SDN (EEG)  
 
 
Návrhy nových kódů výkonu ze strany SKNIL – kód aplikace monoklonální protilátky a 
kód farmakovigilance. Požadavky na nové kódy podat společně za ČNS, co možná v 
nejkratší době.    
 
Žádosti o poskytnutí odborného názoru k uvažované podobě úpravy Indikačního 
seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči v souvislosti s nutností vzniku možnosti 
pro doléčení pacientů s perzistujícími obtížemi po prodělání onemocnění COVID-19 v 
lázních – Stanovisko ČNS odesláno 6. 5. 2022 
 
Žádost Krajského úřadu Vysočina o řešení problému s dodávkami léku Actilyse  
 
 
Negativní stanovisko ČLS JEP ke zpracování Doporučeného postupu pro chronický 
únavový syndrom  
 
Žádost o uzavření smlouvy o úhradě biologické léčby dyslipidémie inhibitory PCSK9 
s Centry vysoce specializované komplexní cerebrovaskulární péče – odesláno 19. 4. 
2022. VZP odpověděla negativně s tím, že jsou smlouvy ji uzavřeny, což ale neodpovídá 
realitě (regionální pobočky smlouvy neuzavírají). Jednání bude pokračovat.    
 
Žádost MZ o spolupráci při hodnocení nároků pacientů na náhradu újmy způsobené 
povinným očkováním nebo očkováním proti onemocnění COVID-19 
požádán o vyjádření prim. Voháňka - prim. Voháňkovi zaslána upomínka pro zpracování 
odpovědi sekce.   
 

https://drive.google.com/file/d/1-UIT97VLv8jl2JejTxCiGqZT5Ws8bcft/view?usp=sharing
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Příručky pro praxi  
ORL společnost požádala o záštitu a umístění loga ČNS na příručce pro praxi: 

- Základní klinické vyšetření akutní závrati (pracoviště FN HK) - recenzoval doc. 
Jeřábek – autoři neupravili dle požadavků, nebyla poskytnuta záštita 

 
CVSP pro poruchy řízení pohybu (Jech)  
Podán návrh podmínek pro výzvu ve Věstníku. 
 
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 
 
Vzdělávání “klinických” psychologů (Škoda)  
Možnost vzdělávání a atestací i mimo IPVZ. Výbor tuto aktivitu podporuje.  

 
Vysoce specializovaná péče v neurologii v rámci systému zdravotní péče (Marusič)- 
Přislíbena možnost jednání na úrovni MZ. Naplánovat na začátek října. Nutná domluva, 
které body prioritně řešit. Pracovní skupina: Kubala Havrdová, Neumann, Adam, Škoda, 
Jech. 
 
Zástupci jednotlivých oblastí pro účast ve správních řízení SÚKL pro LP týkající se 
vzácných onemocnění 
 

4. 
11:00 

Sjezdy a jiné odborné akce  
 
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová – Guarant)  
29. 3. – 31. 3. 2022 Olomouc, Clarion  
Připomínky k rozpočtu zaslat Guarantu – pošle Marusič 
 
ČNA 2022 (Škoda)  

22. 9. - 23. 9. 2022, Jihlava, změna hotelu – Dělnický dům 
https://www.neuakademie.cz/   
 
SČNZ 2022 
Bratislava, prof. P. Valkovič  
16. - 18. 11. 2022 
Předávání cen ČNS za rok 2021 na slavnostním zahájením domluveno s organizátory 
sjezdu. Předjednána možnost uspořádání zasedání výboru ČNS – rezervace jednacího 
salonu. Nutné domluvit přesný datum a čas.  
 
 
ČSNS 2023 
Výbor schválil konání sjezdu v Hradci Králové, hotel Aldis, termín 29. 11. - 1. 12. 2023 (St – 
Pá). Předloženo porovnání nákladů s jinými možnostmi. Příprava rozpočtu.  

 
Základní schéma   
Koncept a rozpočet nastaven společností, nikoliv agenturou. 
Sponzoring v režii Asociační s.r.o. nikoliv agentury. 
Pracovní skupina pro výběrové řízení – za ČNS: Vališ, Herzig, Marusič.  Za AM Břinčil, 
Janůrková. 
Zadání výběrového řízení (oslovit max 10 agentur), včetně vyhodnotí nabídek a výběr 
„shortlistu“ 3-4 postupujících agentur pro osobní prezentaci připraví Břinčil  
V průběhu července proběhne finální kolo výběrového řízení, ze kterého bude vybrána 
agentura, která bude organizovat akci v roce 2023. 
Cílem je podepsat smlouvu s agenturou do 31. 8. 2022. 

https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/zdravotni-sluzby-agendy-ministerstva/centra-vysoce-specializovane-pece/
https://www.neuakademie.cz/
https://drive.google.com/file/d/1RBCbegjYWhY5fggC40dRkodn-Vkx3rFF/view?usp=sharing
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5. 
11:20 
 

Ekonomika (Herzig) a ČNS, z. s. 
 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  
Předložena zpráva pokladníka.  
Připravit mailng na členy s výzvou zaplacení členských poplatků. Započít vlastní 
upomínkové řízení cestou sekretariátu – zajistí Janůrková.  
 
Inventura neurologických kladívek  
Na ČSNS 2022 prodáno 19ks – zisk 1900,-Kč s DPH vloženo na účet Fio Banky 
 
Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  
Předloženo vyúčtování Asociační s.r.o. za 3/2022 a 4/2022 
Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování.  
 
Sponzoring ČNS (Tlamsová)  
Předložen report sjednaného sponzoringu pro rok 2022/2023 

Kontrola rozpočtu na rok 2022  
Přeloženo porovnání plánovaného rozpočtu na rok 2022 k 31. 5. 2022.  
Příjmy a výdaje odpovídají plánovanému rozpočtu.  

6. 
11:30 

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

 
SOR (Bar) 
Schůze proběhla v Olomouci. Zápis bude vložen na webové stránky. 
 
Atestace jaro 2022  
Brno – všichni uchazeči uspěli, počet 23 
 
Akreditační komise  
Nominace zástupců zaslána na MZ ČR  
Ze strany MZ je bohužel v současné době činnost komise zcela nefunkční (Růžička) 
 
CzechNeurOnline (Bar, Sabela) 
https://www.czechneuronline.cz / 
Partneři CNO: 
IPSEN – partner tematického okruhu – Extrapyramidové poruchy 
ROCHE – partner tematických okruhů – Neuromuskulárního onemocnění a Neuroimunologie 
Novartis – partner tematického okruhu – Bolesti hlavy  
Boehringer Ingelheim – Cerebovaskulární onemocnění 
 
Záznam natočených přednášek z ČSNS - v přípravě  
 
Doporučené postupy (Adamová) 
Členění doporučených postupů dle jednotlivých diagnóz – dokončeno https://www.czech-
neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-2/ 
Sekce vyzvány ke kontrole. Poté informovat členy o úpravě webu v newsletteru – zajistí 
Janůrková.   
 

7. 
11:40 
 
 

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
 
Předpoklad setrvání IF cca 0,4.  
Zpracovat ekonomickou studii pro možnost přechodu časopisu do elektronické verze – 
připraví Herzig.  
 

8. 
11:50 

Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN (Bednařík) 
Annual General Meeting and Elections - 25. 10. 2022, Amsterdam (v rámci ECTRIMS) 
Proběhnou elektronické volby - prof. Bednařík navrhuje na pozici generálního sekretáře 
nominovat prof. Marianne de Visser. Výbor souhlasí.  

https://drive.google.com/drive/folders/1oJSM4ADt_GyB1893N-12oog_9FH3dd13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oJSM4ADt_GyB1893N-12oog_9FH3dd13?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oJSM4ADt_GyB1893N-12oog_9FH3dd13?usp=sharing
https://www.czechneuronline.cz/
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-2/
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-2/
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The Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and other Neurological Disorders 
2022–2031 - informace zde 
 
EAN (Brázdil)  
EAN Statement on situation in Ukraine - ZDE 
 
EAN project The Burden of Sleep/Wake Disorders. 
Možný zástupce ČNS - dr. Bušková 
 
Nabídka uspořádání EAN-Day nebo  Regional Teaching Course in ČR - Nabídka ZDE  
Možnost uspořádat v rámci ČSNS 2023 či 2024. Úhrada nákladů za řečníky.  
 
Článek prof. Bassetti - The EAN Brain Health Strategy: One Brain, One Life, One 
Approach - přidat odkaz do newsletteru 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ene.15391  
 
EAN kongres 2022  
22. - 28. 6. 2022, Vídeň 
 
UEMS (Bar)  
Schůze proběhne v rámci EAN 2022. 
 
 

9. 
12:10 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Přihlášky nových členů:  
MUDr. Adam Betík – Neurologická klinika, FN Brno 
MUDr. Andrea Šilhanová – Neurologické oddělení, Městská nem. Ostrava   
MUDr. Jana Vichrová – Neurologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram  
MUDr. Jan Kočica – Neurologická klinika, FN Brno  
MUDr. Lenka Hronzová – Neurologická ambulance Třebíč 
MUDr. Tomáš Brückner – Neurologická klinika, FN Brno  
MUDr. Jiří Stehlík – Neurologické odd. Vojenská nemocnice Brno 
 
Uvítací dopis rozešle Janůrková. Přihlášky do sekcí předat předsedům sekcí ke schválení. 
 
Žádosti o snížení členských poplatků  
MUDr. Radka Mazurová – důvod MD – sleva 300,- Kč 
MUDr. Michaela Nováková – důvod MD – sleva 300,-Kč 
MUDr. Šindlýková Ivana – důvod odchod do důchodu – sleva 0,-  
 
Zápis z členské schůze, 30. 3. 2022 Olomouc  
Zápis zveřejněn na webových stránkách- ZDE 
 
Ceny ČNS za nejlepší publikace 2021 
Předloženy výsledky hodnocení. Výbor schválil výsledky hodnocení.  
Vítězné práce:  
Kategorie 1. originální práce - MUDr. Dušek, práce “Associations of Brain Atrophy and 
Cerebral Iron Accumulation at MRI with Clinical Severity in Wilson Disease”.  
Kategorie 2. krátké sdělení či kazuistika - MUDr. Libertínová, práce “Elevated D-dimer as an 
immediate response to alemtuzumab treatment”. 
Kategorie 3. monografie či učební text - doc. Rusz, práce “Guidelines for speech recording 
and acoustic analyses in dysarthrias of movement disorders”. 
Kategorie 4. Hennerova cena - MUDr. Srpová, práce “Serum neurofilament light chain 
reflects inflammation-driven neurodegeneration and predicts delayed brain volume loss in 
early stage of multiple sclerosis”. 
Zveřejnění výsledků v rámci SČNZ 2022 v Bratislavě.  
Ocenění pro výherce ( loni á 20.000,-Kč). Diplomy a výplatu odměny zajistí Janůrková  
Úpravu podmínek na rok 2023 připraví Kaňovský, Šonka (u výrazu editor dopsat do závorky 
“u monografií”).  
 
 

https://mailchi.mp/9757c2919599/wfn-training-centre-and-cheikh-anta-diop-universityone-year-epilepsy-fellowship-program-4177492?e=4e10797acd
https://drive.google.com/file/d/1EUaTPD5IapM5s6XEdMR5gUYdUmoCWhc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DWaLJqYQhGgwuHQkeMz7qrFXplK45Q6O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q8OOOUoRGMr9W3pLl3-TX_dOSz_2kdGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CqZv8UucMsm9phzXO3693x9183ohxj_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ri0FseVPmXFGCC4WbMmNozJLEx5zc0Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ri0FseVPmXFGCC4WbMmNozJLEx5zc0Ed/view?usp=sharing
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ene.15391
https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2022/06/zapis-z-clenske-schuze-cns-cls-jep-30.3.2022.pdf
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Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace 2021 
Aktualizovaná směrnice - ZDE - Nově podmínka tříletého členství v ČLS JEP. 
Kandidáti ČNS na cenu předsednictva ČLS JEP: prof. Nevšímalová - “Dětská neurologie”, 
MURr. Dušek - “Associations of Brain Atrophy and Cerebral Iron Accumulation at MRI with 
Clinical Severity in Wilson Disease”. Nominace prací odeslána na ČLS JEP  
 
ČLS JEP – členská evidence  
Na webových stránkách https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena je možnost prohlížení 
individuální členské karty (společnost, sekce, nedoplatky, změna kontaktních údajů).  
Přihlášení přes heslo, které rozesílali společně s výzvou k úhradě poplatků. Pokud není, 
dotázat se na ČLS JEP. Informovat členy v newsletteru a webu – zajistí Janůrková 
 
Sociální sítě ČLS JEP 
Možnost propojení se sociálními sítěmi OS. Hledá se člen, který by se o facebook ČLS JEP 
staral. 
 

10. 
12:25 

Newsletter 
Navrhovaný harmonogram 2022 

1. vydání březen – vydáno 

2. vydání červen – plánovaný termín vydání 27. 6. 2022 

3. vydání říjen  

4. vydání prosinec 
 

11. 
12:30 

Různé 
  
Shromáždění představitelů OS ČLS JEP 
17. 5. 2022, za ČNS prof. Šonka – informace o zrušení možnosti korespondenčních voleb.  
 
Předání Ceny JEP prof. Hrodkovi  
15. 6. 2022, Libochovice 
 
 

12. 
12:40 

Příští schůze výboru  
 
Termíny 2022  
září (ČNA) - 23. 9. 2022 od 9 h.  - 10 min prezentace spol. Novartis. Janůrková/Solen vyzve 
členy výboru s dotazem, kdo se zúčastní ČNA, spol. večera a má zájem o ubytování.    
říjen – výbor na MZ 
listopad (Bratislava)? - možnost hybridního zasedání, předběžná rezervace salonku 
provedena. Nutné upřesnit datum a čas.   
prosinec (Zoom) 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1wUlcvBxhM_hoD5PamJkPWVSgppH0arwB/view?usp=sharing
https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena

