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Zápis z jednání   

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
 23. 9. 2022, od 9:00 - 12:00, Jihlava  

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

1. 
9:00 

Schválení zápisu ze zasedání výboru 10. 6. 2022 
Zápis byl schválen hlasy všech přítomných. 
 

Kontrola plnění úkolů ze zasedání výboru 10. 6. 2022 
 

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

✓ Zasedání pracovní skupiny na výběr agentury na pořádání ČSNS 

 2023 

✓ Zveřejněny videozáznamy z ČSNS 2022 na CzechNeurOnline 

✓ Informování členů o úpravách webových stránek – doporučené postupy 

✓ Článek prof. Bassettiho zveřejněn v newsletteru 

✓ Předány informace z ČLS JEP o zřízení nového on-line vstupu do členské sekce – web a 

newsletter čns 

✓ Výplata odměny za Ceny ČNS 2021 provedena (á 20 tis) 

 

2. 
9:05 

 
 
 
 

Sekce (Brázdil) 
Na jednání výboru pozvány předsedkyně a předsedové sekcí ČNS ČLS JEP. 
 
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie 
Problematické aspekty laterálních switchů DMD léčby u RS   
pracovní skupina – Škoda, Havrdová + 1-2 zástupce SKNIL – určí postup a obsah (do 31. 
12. 2022), poté k připomínkám SKNIL a výboru, poté jednání s plátci a SUKL 
 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy  
Stanovisko k Centrům bolesti hlavy, aby mohla být schvalována i ambulantní centra – 
vyžádáno VZP, vyšlo v ČSNN 3/2022 
 
Extrapyramidová sekce  
Žádost o projednání – Safinamid v terapii Parkinsonovy choroby a jeho úhrady 
Hodnotící zpráva SÚKL, Stanovisko ČNS k SÚKL -  vyjádření Expy sekce  
pošleme na SÚKL – Škoda, objasnit, kde se stala chyba v komunikaci 
 

3. 
9:10 
 

Zdravotnictví (Škoda) 

+ pracovní skupina Polívka, Kubala Havrdová, Neumann, Ostrý, Jech, Ehler 
 
Připomínkování materiálů MZ ČR / Stanoviska ČNS ČLS JEP: 
 
VPŘ - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška 
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) - bez 
připomínek 
 
VPŘ - novela zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy - bez připomínek 
 
VPŘ - novela vyhlášky č. 85/2008 Sb.,o stanovení seznamu léčivých látek a 
pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků – bez připomínek 

https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-pro-diagnostiku-a-lecbu-bolesti-hlavy/
https://drive.google.com/file/d/1L2UC7Os9RmM-M9ImhM_vgwnERWmVNLCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2UC7Os9RmM-M9ImhM_vgwnERWmVNLCA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_dvKR_p2Hl-LtLq0dK9kjkxm0mD9ou85/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13ENOQO5LW2AGJxCBubpGaJ70KihdCxfY/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Lx1meS7unQJpepBYxkZPa4_P8-UYahbe/edit?usp=sharing&ouid=114254164255856859205&rtpof=true&sd=true
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MPŘ – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením – bez připomínek (málo času na vyjádření) 
 
Žádost o stanovisko ČLS JEP k problematice dopadů dekriminalizace drogových 
trestných činů – bez vyjádření 
 
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).  Reakce na dopis VZP odesláno 22. 8. 
2022, vyjádření VZP ze dne 21. 9. 2022. Další jednání s VZP. 
 
Žádost o vyjádření k tématu dobrovolného zdravotního připojištění - zdravotnický 
deník - bez vyjádření 
 
Žádost o nominaci kandidáta pro PS ZZT AP - Akční plán ke Koncepci ošetřovatelství 
do roku 2030 - bez vyjádření 
 
Žádost MZ o spolupráci při hodnocení nároků pacientů na náhradu újmy způsobené 
povinným očkováním nebo očkováním proti onemocnění COVID-19 
Zástupce za ČNS - doc. Ehler 
 
Žádost o řešení problému s dodávkami léku Actilyse 
Řeší Cerebrovaskulární sekce. Aktuální stav – upraven systém distribuce, t.č. není zásadní 
problém. 
 
AZV KDP – odesláno do 14. 9. 2022 - projednáno per rollam 

- Chirurgická léčba deg. onemocnění páteře (Ostrý, Adamová)  
- Diagnostika a léčba mozkových gliomů (Polívka)  

Upozornit AZV na obsahovou, věcnou a terminologickou problematiku, nepřizvání zástupců 
oboru, který se na multioborovém KDP podílí. Vzor kvalitně zpracovaného KDP -  
diagnostika a léčba Parkinsonovy nemoci 
 
 
Výběrové řízení KÚ Středočeského kraje  
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie – 
okres Beroun, 23. 6. 2022, zástupce ČNS - MUDr. Kubík 
 
Výběrové řízení KÚ Olomouckého kraje 
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie v 
okrese Prostějov, 19. 7. 2022, zástupce ČNS - prim. Otruba 
 
Výběrové řízení KÚ Plzeňského kraje 
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie - 
město Plzeň, 29. 8. 2022, zástupce ČNS - MUDr. Ševčík 
 
Výběrové řízení KÚ Středočeského kraje  
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie - 
Praha západ, 15. 9. 2022, zástupce ČNS - MUDr. Kubík 
 
Výběrové řízení KÚ Karlovarského kraje 
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie - 
Mariánské lázně, 14. 9. 2022, zástupce ČNS - doc. Adam 
 
Výběrové řízení KÚ Ústeckého kraje 
VŘ před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie - 
korespondenční hlasování. Zástupce ČNS - prim. Neumann 
 
Smlouva na provoz registru REaDY   
Podepsána společně se Společností dětské neurologie  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1gbibbFfPjzTnBOsFEXHf0Ih9WkSOwXRY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zYlFfGpVRzTKU4o-RFF08gAHtK6fgjVz/view?usp=sharing
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Žádost o posouzení vhodnosti přístrojového vybavení k nasmlouvání výkonů s 
pojišťovnou VZP  
- dr. Shudeiwa – Vyjádření ČNS odesláno 29. 3. 2022  
- dr. Rizová – Vyjádření ČNS odesláno 19. 8. 2022 
- dr. Lacová – Vyjádření ČNS odesláno 22. 8. 2022 
 
Na posuzování žádostí od VZP na schvalování přístrojů byla ustanovena pracovní 
skupina: Škoda, Tomek (sono), Ostrý, Jech, Vlčková, Adamová, (EMG/EP), Brázdil, 
Zárubová – ČSKN, Kršek - SDN (EEG)  
 
Nové kódy – ano, nutné podat do konce roku, aby platilo od 1. 1. 2024 
Staré kódy – nutné namodelovat dopady … Škoda zjistí, kdo by mohl zpracovat 
Sdílené kódy – přehled … např. kapnografie 
Jech, Ostrý + zástupce příslušné sekce 
Jech pošle ASAP Janůrkové vzor a návod ke zpracování RL k rozeslání sekcím + ČLPE … 
termín dodání návrhů na nové kódy od sekcí do 31. 10. 2022.  
 
Pozvánka k diskusi u kulatého stolu k problematice biosimilars – SÚKL, 22. 11. 2022 - 
prof. Kubala Havrdová + prof. Mareš  
 
Schválení mezioborového doporučeného postupu pro domácí neinvazivní ventilaci – 
Česká pneumologická společnost - odeslat souhlas 
 
Farmakogenetika v neurologii 
Žádost o stanovisko k problematice farmakogenetiky v oboru neurologie - GHC Genetics – 
bez vyjádření 
 
Žádost ÚZIS o spolupráci, ZP pro neurostimulace   
Návrh kategorizace.  
Poslat Expy sekci + Jech, Šonka. Termím pro vyjádření do 31.12.2022.  
Vyjádření již od Společnosti pro studium a léčby bolesti, od České společnosti pro mišní 
léze, ČLPE – čeká na ČNS 
 
Koncepce neurorehabilitace (Tomek)  
Informace z jednání na MZ ČR 22. 9. 2022.  
Projekt: Zřízení Jednotek akutní neurochirurgické rehabilitace (JANR) 
Pracovní skupina Tomek, Brázdil, Jech – jednání s prof. Smrčkou a prim. Říhou 
 
Zpráva o nových indikátorech KCC (Tomek) 
Všechna centra dostanou informaci o prodloužení termínu do 31. 10. 2022.  
 
Úroveň informovanosti a vnímání lidských opičích neštovic českými zdravotnickými 
profesionály - dotazníková studie MUNI. Žádost o rozesílku na členy, byla zamítnuta 
vzhledem k množství mailingu členům. 
  
CVSP pro poruchy řízení pohybu (Jech)  
Podán návrh podmínek pro výzvu ve Věstníku - 18.10. jednání na MZ 
 
Připravit komplexní vyváženou informaci o CVSP pro vzácná onemocnění a ERN 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 
 
CVSP pro pacienty s Alzheimerovou nemocí (Rusina) 
Žádost ČNS zřídit v ČR síť center vysoce specializované péče pro diagnostiku a léčbu 
Alzheimerovy nemoci – Rozeslat výboru souhrn + návrh výzvy. Rozšířit název “a obdobná 
onemocnění”, další vývoj – v říjnu jednání v rámci NAPAN 
 
Vysoce specializovaná péče v neurologii v rámci systému zdravotní péče (Marusič) 
Přislíbena možnost jednání na úrovni MZ. Nutná domluva, které body prioritně řešit. 
Pracovní skupina: Kubala Havrdová, Neumann, Adam, Škoda, Jech, Kubík, Bartoník – 
různé pohledy - lůžková, ambulantní, propojení 

https://ee.kobotoolbox.org/single/xrzAmbzE
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Vyjádření pro Seznam zprávy k tiskové zprávě spol Alzheon 
ČNS se nebude k takovým zprávám vyjadřovat. 
 
Posuzování invalidity (Kubala Havrdová)   
Havrdová, Ehler, Zárubová J (zeptat se) - jednání na úrovni MPSV 
Dopis po schválení odeslat oficiálně za ČNS ČLS JEP – zajistí Janůrková 
 
Problémy praktických neurologů (Kubala Havrdová) 
Aktuální situace – odmítání akutních pacientů, “recyklace” chroniků. Návrh pro vytvoření 
dotazníku pro ambulantní neurology – podklad pro stanovení koncepce péče o neuro 
pacienty. 
 

4. 
10:30 

Sjezdy a jiné odborné akce  
 
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová - Guarant)  
Vyúčtování akce bude předloženo v říjnu 2022. 
 
ČNA 2022 (Škoda)  
22. - 23. 9. 2022, Jihlava, Dělnický dům 
https://www.neuakademie.cz/   
Dobrá spolupráce s agenturou Solen. Počet účastníků cca 100. 
 
SČNZ 2022 
Bratislava, prof. P. Valkovič  
16. - 18. 11. 2022 
Registrace a ubytování pro členy výboru, revizní komise + prof. Bednaříka zajištěno. 
Janůrková předá kontaktní údaje. Účast členů výboro dle programu sjezdu.  
Sekce ČNS nebyly vyzvány ke spolupráci na programu – připomenout prof. Valkovičovi.  
Rezervace salonku pro jednání výboru – upřesnit datum a čas dle programu a účasti většiny 
členů výboru. Předávání cen ČNS za rok 2021 na slavnostním zahájením 16. 11. 2022 od 
17h - pozvánky pro oceněné rozeslala Janůrková. 
 
ČSNS 2023 
29. 11. - 1. 12. 2023 (St - Pá), 
Kongresové centru Aldis, Hradec Králové 
Pracovní skupina pro výběrové řízení – za ČNS: Vališ, Herzig, Marusič.  Za AM, Břinčil, 
Janůrková. Osloveno 8 agentur. Do užšího výběru – Guarant, Solen, MH Consulting. 
Vyhodnocení VŘ, vyhodnocení cenových nabídek  

Vybraná byla agentura MH Consulting (p. Horna) - příprava smlouvy a vlastního rozpočtu do 
10. 10. 2022. Sponzoring Eva Tlamsová – nutná domluva na technickém provedení 
předávání smluveného sponzoringu mezi ČNS a MH Consulting. 

Nabídka uspořádání EAN-Day nebo  Regional Teaching Course in ČR   
Pro ČSNS 2023 není vhodné. Zvážit pro ČSNS 2024. 
 
Návrhy dalších míst pro ČSNS 2024 (Ostrava) a 2026 (Praha). 
Výbor s návrhem souhlasí. 
 
Školení primářů neurologie 22. - 23. 11. 2022 (Rusina) 
Tematicky Continuum z WFN prezentované našimi odborníky v dané oblasti. Záštita výboru 
ČNS ČLS JEP – nepodléhá poplatku. Zvát přednosty, členy výboru. Diskuze s členy výboru 
30-60 min. Program akce ZDE 

5. 
10:50 
 

Ekonomika (Herzig) a ČNS, z. s. 
 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)  
Předložena zpráva  
 
Proplácení cestovného na jednání výboru – pravidla 
Bude projednáno na příštím výboru. 

https://www.neuakademie.cz/
https://drive.google.com/file/d/1RBCbegjYWhY5fggC40dRkodn-Vkx3rFF/view?usp=sharing
https://mhconsulting.cz/kongres/159/detail-program?date_id=all&sal=all
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Výsledky hospodaření ČNS ČLS JEP za rok 2021  
Chyba ve vyúčtování hospodaření ČNS ČLS JEP za rok 2021 - omylem zaúčtováno 
cestovné prim. Horákovi z ČLPE.  
 
Bilance nedoplatků k 20. 9. 2022  
Celkem dlužná částka 130.555, -Kč. Nezaplaceno má 180 členů. ČLS JEP posílá hromadné 
výzvy k úhradě – spadá do spamu. 
 
Vyúčtování asociačního managementu a vedení sekretariátu ČNS  
Předloženo vyúčtování Asociační s.r.o. za 5-8/2022 
Revizní komisi byla zadána kontrola vyúčtování.  
 
Sponzoring ČNS (Tlamsová)  
Předložen report sjednaného sponzoringu pro rok 2022/2023  

Zájem o spolupráci – Mattoni Magnesia Plus 
Představení produktu.  Zájem o Logo ČNS na produkt + doporučení ČNS. 
Výbor se jednoznačně nerozhodl. Tlamsová projedná konkrétní podmínky a detaily 
spolupráce.   

Podpora mladých lékařů 
Návrh podpory. Realizace od roku 2023. Univerzální pravidla bez ohledu na aktuálně 
pořádaných akcí. Vzor žádosti ČLPE. Bude projednáno na příštím výboru. 

Cestovní grant na SČNZ 2022 
Výše podpory: úhrada RP a ubytování 3* hotel na 2 noci.  
Podmínky: člen ČNS ČLS JEP s řádně zaplaceným člen poplatkem, lékař do 35 let, aktivní 
účast, potvrzení o účasti – certifikát 
Výplata přes ČNS z.s. - zpětně dle předložených dokladů  
Cestovní grant vypíše Janůrková 

6. 
11:15 

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

 
SOR (Bar) 
Zápis i termíny atestací, zkoušek a kurzů zveřejnit na webových stránkách (dodá Marusič) 
 
Zkoušky z FO EMG 
Není nutná podmínka členství v některé z podílejících se OS. 
 
Akreditační komise  
Využití simulací ve vzdělávacích programech.  
Seznam didaktických prostředků. 
Výbor projedná na příštím výboru – Bar zjistí detaily. 
 
Fungování akreditační komise (Šonka) 
AK jsou dlouhodobě nefunkční. MZ chce vyvolat jednání se všemi OS.    
  
CzechNeurOnline (Bar, Sabela) 
https://www.czechneuronline.cz / 
Videozáznamy přednášek z ČSNS – zveřejněny   
Celkem již 163 záznamů. 
Natáčení přednášek na ČNA – technická realizace Solen – úhrada z přebytku akce nebo 
samostatně z finančních prostředků ČNS z.s. - dle rozpočtu akce.  
Podepsána smlouva na vymezení práva a povinností s Ing. Knápkem – ochrana proti ztrátě 
obsahu. 
Automaticky pořizovat záznam přednášek z ČSNS a ČNA. Dotaz na souhlas s natáčením a 
zveřejněním záznamu na CNO při registraci – zajistí pořadatelská agentura. 
 

7. 
11:25 
 

Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
Ekonomická studie pro možnost přechodu časopisu do elektronické verze. Rozpočet ČSNS. 

https://www.czechneuronline.cz/
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 Stále se zvyšují náklady na tisk a distribuci. Pro zachování ziskovosti bylo nutné snížit počet 
stran, ze 116 na 80. Při přechodu na online verzi hrozí snížení příjmu z inzerce až o 80 %.  
 

8. 
11:35 

Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN (Bednařík) 
 
Annual General Meeting and Elections - 25.10.2022, Amsterdam (v rámci ECTRIMS) i 
online -  prof. Bednařík se zúčastní,  
Přehled hlasování: Secretary General: 1.  Prof. Marianne de Visser,  2.  Dr Steven Lewis,  3.  
Prof. Tissa Wijeratne 
Elected Trustee:  1.  Prof. Bo Norrving;  2.  Dr Minerva López Ruiz; 3.  Dr Chandrashekhar 
Meshram; 4.  Prof. Mohammad Wasay 
 
EAN (Brázdil)  
Zprávy z vědeckých panelů. Po sjednocení formální stránky zveřejnit na webových 
stránkách – Janůrková. Účast zástupců ČNS.  
 
UEMS (Bar)  
Schůze proběhla v rámci EAN 2022.  
European Board Examination in Neurology 2022 - výsledky,  cca 140 úspěšných 
absolventů. Doporučení k absolvování zkoušky v rámci atestace. Úhrada nákladů z financí 
ČNS – zveřejnit na webových stránkách – Janůrková 
 

9. 
11:45 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nově přijatí členové:  
MUDr. Eva Vítková – Neurologická klinika, FNHK 
MUDr. Denis Cimerman – Neurologické odd., Nemocnice AGEL Ostrava 
MUDr. Kateřina Bočková, Neurologická klinika, FNUSA  
MUDr. Lucia Nováková, Neurologická klinika, VFN Praha 
MUDr. Matyáš Sýkora, Neurologická klinika, FTN 
MUDr. Alice Najsrová – Neurologická klinika, FNO 
MUDr. Tomáš Hvizda – Neurologická klinika, Německo – motivační dopis, životopis 
 
Uvítací dopis rozeslala Janůrková. Přihlášky do sekcí předány předsedům sekcí ke 
schválení. 
 
Žádosti o snížení členských poplatků  
MUDr. Daniela Burďáková Navrátilová – důvod MD - sleva 300,- Kč 
MUDr. Michaela Týblová - důvod MD - sleva 300,- Kč 
MUDr. Věra Králová - důvod odchod do důchodu - sleva 0,-  
MUDr. Jiří Zillich - důvod odchod do důchodu - sleva 0,-  
 
Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace 2021  
2. místo získala publikace prof. Nevšímalové - “Dětská neurologie” 
 
Čestná medaile ČLS JEP za významné zásluhy a odborný přínos oboru 
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 
předání medaile 20. 9. 2022 ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze 
 

10. 
11:50 

Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2022 

1. vydání březen -  vydáno 

2. vydání září  - vydáno  

3. vydání listopad - termín 31. 10. 2022, téma zprávy z EAN panelů, ceny ČNS 

4. vydání prosinec - věnováno sekcím - nyní Cerebrovaskulární sekce 
 

https://www.uems-neuroboard.org/web/index.php/european-board-examination/fellows-diplomas
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11. 
11:50 

Různé 
 
Cena Milady Paulové 2022 – neurovědy 
Nominace ČNS - prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 
Člen hodnotící komise: prof. Marusič  

 
Mobilní aplikace  
Počet stažení: 876 
Větší propagace a využití pro odborné akce ČNS (program, notifikace, hlasování…) 
Domluva s panem Hornou na ČSNS 2023 - Janůrková 
Firma Biogen by pak měla zájem o partnerství. 
 

12. 
11:55 

Příští schůze výboru  
 
11. 11. 2022 (Zoom) pokud nebude prostor na SČNZ (hybrid) - ještě upřesnit 
 
prosinec, podle potřeby nebo jednání pracovních skupin (Zoom) 
 
Oslovit ustanovené pracovní skupiny, zda se již sešly, případně kdy to plánují – Marusič, 
Janůrková.  
 
Novartis - 10 min prezentace v rámci prezenčního zasedání výboru v roce 2023 
 

 


