
 

 

 
       Zápis jednání  

výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 
6.4. 2018, 10:30, Praha  

 
Omluveni: Brázdil, Škoda, Marusič, Ostrý, Polívka 
 

 Úvodem   
 
Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 5.1.2018  

 
✓ Zpráva ze zasedání stakeholderů - zpráva zaslána od doc. Bartoše  
✓ Doporučení - Výstup pracovní skupiny s tématikou lehkých mozkových poranění -                           
      původní termín dodání výstupu konec ledna nedodržen - viz níže. 
✓ Vypracování návrhů pro místo konání sjezdu v roce 2019 - Guarant - hotovo   
✓ Námitka proti závěrům jednání VZP ČR, SZP ČR a Společností lékařské genetiky a   
     genomiky ČLS JEP - odesláno  
✓ Dotaz prof. Svačiny navázání vztahu ČLS JEP se Společností spánkové medicíny            

   souhlasné stanovisko výboru odesláno.  

✓ Stanovy ČLS JEP a ČNS z.s. upraveno na webových stránkách ČNS 

✓ Web Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy - doplněn člen Klečka 

✓ EBM 2018 - v kalendáři akcí na webu opraveno 

✓ Hromadný email vybor@czech-neuro.cz - zprovozněno 

✓ ČNA 2018 marketing - vytvoření banneru, doména   www.neurologickaakademie.cz               
   zachována, sladění grafiky s www.czech.neuro.cz, propagace akce v newsletteru, ČSNN,    
      webu ČNS 
✓ Pozvánka na jednání výboru 6.4. pro prof. Růžičku - zaslána 

✓ Seznam členské databáze k 21.3.2018 včetně dlužníků - získáno od ČLS JEP  

✓ Registrační poplatky v jiných OS - hotovo 

✓ Anketa čtenářů ČSNN -  propagace zajištěna (newsletter +  web ČNS)  
✓ UEMS propagace akce - propagace zajištěna (newsletter + web ČNS) 
✓ Nominace nových kandidátů do panelů EAN - odesláno  
✓ Cestovní granty ČNS pro účast mladých neurologů na Kongresu EAN - propagace         
                zajištěna (mailing + newsletter + web ČNS + ČSNN) 
✓ Nové návrhy loga č. 1 a 5. +  staré  - hlasování uskutečněno 

✓ Pracovní skupiny pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči MZČR -   
                potvrzení nominace prim Škoda, prim. Tomek - odesláno   

 

1. Sekce – Brázdil 
 
Sekce kognitivní neurologie - volby výboru sekce proběhnou elektronicky prostřednictvím systému 
Guarantu 18.4. - 2.5.2018 
 
Podmínky k získání sub-specializace cévní neurolog - představil Bar a Tomek Příloha č. 35 
Výbor ČNS schválil předloženou verzi Podmínek k získání sub-specializace cévní neurolog a současně 
očekává předložení definitivní verze po dořešení některých otevřených otázek, týkající se akreditace 
kurzu o Cévních mozkových příhodách Ministerstvem zdravotnictví. 
 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy - informoval Doležil.  

Blíží se registrace nových léků, monoklonálních protilátek, pro profylaxi migrény - eptizumab, 
galcanezumab, fremanezumab a erenumab. CHS v procesu registrace a jednání o úhradě bude poskytovat 
odborné stanovisko. Bude se jednat o tzv. centrové léky. 
 
CHS se bude aktivně odborně podílet na symposiu o monoklonálních protilátkách v terapii migrény 7.6. 
v Praze, které bude určeno pro Čechy a v září pro Moravu. V první polovině listopadu pak bude probíhat 
celodenní Symposium o migréně. 
 
V lednu byla uveřejněna nová klasifikace primárních a sekundárních bolestí hlavy ICHD 3, CHS připravuje 
překlad s komentářem. Ihned po doručení schválení povolení publikace českého překladu, bude v ČSNN 
publikovaná zkrácená verze této klasifikace. 

http://www.neurologickaakademie.cz/
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Předseda CHS vznesl dotaz ohledně GDPR, resp.  možnosti využít nějakého vzoru 
s nakládáním s osobními daty členů CHS, které by bylo jednotné pro ČNS a sekce – Guarant připravuje 
zásady pro nakládání s osobními daty. Dle prof. Šonky se problematikou zabývá i ČLS JEP a plánuje 
seminář. Bednařík požádal Janůrkovou, aby se případného semináře ČLS JEP zúčastnila, aby se přístup 
Guarantu a ČLS JEP k přístupu k osobním datům ujednotil.   
 

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Stanovisko ČNS ČLS JEP k Vyhlášce stanovící nástavbové obory specializačního vzdělávání 
lékařů a zubních lékařů - Příloha č. 1  odesláno 16.1.2018 

 
Stanovisko ČNS ČLS JEP k návrhu k zařazení nových položek do seznamu zdravotnických 
prostředků - podpora k stanovisku paní prim. Kövári ze SRFM - Příloha č. 2   odesláno 1.2.2018 
 
Stanovisko ČNS ČLS JEP k věcnému návrhu obsahu budoucí vyhlášky podle § 37 písm.n), p), q)- 
Příloha č. 3  odesláno 26.2.2018 
 
Připomínkové řízení k návrhu novely nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání  a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí - 
Příloha č. 15 
Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce  
 
Vnitřní fakultativní připomínkové řízení - novela  vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci - Příloha č. 16 , Příloha č. 16a 
Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce  
 

Vnitřní fakultativní připomínkové řízení - novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech  
Příloha č. 20   Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce  
 
Vyhláška o převedení specializací lékařů podle dřívějších právních předpisů na základní kmeny 
Příloha č. 21    Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce 
 

 3. 
Zdravotnictví 

 
Provádění výkonů myoskeletální medicíny (Pretl)  

odpověď z poj. 211 na nesouhlasné stanovisko Sdružení ambulantních specialistů - Příloha č. 41 

Výbor ČNS vzal na vědomí. Nemá námitky vůči pořádání refresh kurzů, ale proti zpochybňování platnosti 
jednou nabytých osvědčení a certifikátů o odbornosti.  
 
Účast ve výběrové komisi v oboru neurologie 
- 21.1.2018 od 14.05 - Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně -  prim. MUDr. Jaroslav Brichta, 
Neurologická klinika FNUSA  
- 19.4.2018 v 9:00 Krajský úřad Středočeského kraje v Praze - prim. MUDr. Jaroslav Korsa, Oblastní 
nemocnice Příbram. 
 
Mezioborová platforma pro koordinaci péče o geriatrické pacienty - zástupce ČNS ČLS JEP - prof. 
Irena Rektorová (delegována sekcí kognitivní neurologie) - odesláno 
 
Stanovisko Neuromuskulární sekce ČNS ČLS JEP k léčbě spinální svalové atrofie preparátem 
nusinersenem u dospělých pacientů - Příloha č. 4    
Výbor ČNS se stanoviskem souhlasí a podporuje ho. 
 
Stanovisko ČNS ČLS JEP - Námitka proti závěrům jednání VZP ČR, SZP ČR a Společností lékařské 
genetiky a genomiky ČLS JEP - Příloha č. 5    odesláno 11.1.2018 
Vyjádření VZP  Příloha č. 6 , Příloha č. 6a 
Tomek pořádá prof. Macka (SLGG) o sdělení vyhodnocení dosavadní praxe po uplynutí prvního pololetní 
2018. Bod opět zařadit do programu jednání výboru v září 2018 – Janůrková  
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=10h98fFtQZyQQIeHHr4mq-copIAQMWQMQ
https://drive.google.com/open?id=1ocIEjELpTrlFjfq5koiZ_L8DLTAYvCYy
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Přístupové údaje k portálu kódů výkonů (Ostrý) - Příloha č. 7  

Žádost o projednání návrhu Příloha č. 7a  + nová žádost - Příloha č. 7a2  

Žádost o přidání nové položky - Příloha č.7a3 

Návrh výkonu 29181 - Příloha č. 7b  

Návrh výkonu č. 29241 - Příloha č. 7c  

Návrh výkonu č. 29151 - Příloha č. 7d 

 

Dr.Mazanec má zájem na zřízení nového kódu: „Funkční diagnostika ANS“ návrh na kód podá později tento 

rok. Prof. Štětkářová se rozhodla řešit problematiku baklofenové pumpy prostřednictvím nově definovaných 

DRG bází v rámci akce DRG restart.  

 

Materiál ČNS o rozšíření indikací k léčbě SCIG (Bednařík) - připomínkováno sekcí neuroimunologickou 

a neuromuskulární, diskutována možnost zaslání SÚKLu v rámci probíhající revize (Škoda, Marková - 

přeposlána komunikace s prim. Markovou a dopis prof. Švihovcovi - Příloha č. 8, Příloha 8b, nakonec 

materiál zaslán přes prof Švihovce Příloh č. 8a  

 
Kašlací asistent pro pacienty se svalovou dystrofií Duchenne  (Bednařík)  Příloha č. 9 
 
Mezioborové setkání o poruchách spánku (Šonka) -  Příloha č. 10 
Výstup z jednání  Příloha č. 10a 
Výbor ČNS se zprávou souhlasí. 
 
Nová smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a SÚKL -Příloha č. 11,  11a, 11b, 11c   
Výbor ČNS souhlasí s proplácením posudků tak, aby odměňováni byli jednotliví odborníci. Prim Škoda 
upřesní způsob vykazování a proplácení posudků.  
 
Pracovní jednání na MZČR k problematice léčby Parkinsonovy nemoci a koordinace péče mezi 
jednotlivými medicínskými obory. 
Po předchozí diskusi stran nominace zástupců ČNS se prof. Jech, který byl nominován za společnost, 
zúčastnil pracovních setkání na MZČR -  8.2.2018 s ministrem zdravotnictví v demisi Mgr. et Mgr. 
Vojtěchem, 8.3.2018 s náměstkyní MUDr. Šteflovou, 15.3. 2018  s náměstkem prof. Prymulou 
Zápis jednání 15.3. - Příloha č.12 
Výbor Expy sekce navrhuje jako nového zástupce pro jednání s MZČR doc. Baláže jako předsedu sekce – 
výbor ČNS s návrhem souhlasí.  
 
Aktualizace metodik Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG pro rok 2019 (Bednařík)  Příloha 
č. 14 
Definice a náklady DRG bází a skupin pro neurologii (Bednařík)  
Dopis RNDr. Pavlíka - Příloha č. 46  Webový portál -  Příloha č. 46a DRG závažnost - Příloha č. 46b  
DRG kalkulátor - Příloha č. 46c  Ceník - Příloha č. 46d  DGR data 2016 - Příloha č. 46e 
Veškeré připomínky zaslat prof. Bednaříkovi, který následně zpracuje oficiální zprávu, termín do konce 
dubna.  
 
Žádost České hematologické společnosti ČLS JEP o schválení sdílení výkonu (Bednařík) 
 - Příloha č 17  
Výbor ČNS s žádostí o schválení sdílení výkonu souhlasí a podporuje ji. Zaslání oficiální odpovědi zajistí 
Janůrková. 
 
Připomínky ke kategorizačnímu stromu ZP a účast na jednání o nich  
Dopis prof. Svačiny - Příloha č. 32 
Kategorizační strom - návrhy OPS - Příloha č. 32a 
Zdůvodňující komentář k návrhu - Příloha č. 32b 
Kategorizační strom - úhrady - Příloha č. 32c  
 
Podpora ČNS požadavkům pacientské organizace PARENT PROJECT z.s. na rozšíření a úpravu 
kategorizačního stromu  (Šonka) Příloha č. 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e 
Již dříve dohodnuté podpůrné stanovisko výbor ČNS vzal na vědomí. 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1y7WNns8mwb5_yUAFRVG4rWbKU68zTSZe
https://drive.google.com/open?id=1y7WNns8mwb5_yUAFRVG4rWbKU68zTSZe


4 

Stanovisko ČNS k léčbě imunoadsorpcí - Příloha č. 33 - výbor stanovisko schválil.  
 
Novela zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. p.p., o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku 
dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče - zvážit možnost zveřejnění dokumentu na 
webových stránkách ČNS -Příloha č. 36 - výbor ČNS se shodl, že materiál není třeba zveřejnit na webových 
stránkách ČNS. 
  
Doporučení praktického managementu lehkých mozkových poranění 
dodány jednotlivé kapitoly, určitá neshoda stran koncepce, nyní práce na revidované verzi kapitol - referoval 
Bednařík - Příloha č. 39 - doporučení je ve fázi revize původně dodaných kapitol, někteří spoluautoři dosud 
nedodali revidovanou verzi. Bednařík upomene a proveden konečnou edici doporučení, které bude před 
zveřejněním předloženo výboru ke schválení.   
 
Zpráva ze zasedání stakeholderů - EHP a Norské fondy 2014-2021 
zpráva od doc. Bartoše - Příloha č. 45  
 

4. 
 

Webové stránky 
 
Doporučené postupy ČNS   
 
Revize stávajících doporučených postupů uveřejněných na webových stránkách ČNS a na webových 
stránkách ČLS JEP -  Příloha č. 22 - Bednařík vyzval 22.1. - Příloha č. 40 - členy výboru k tomu, aby se 
vyjádřili, k stávajícím standardům. Na stránkách ČLS JEP a ČNS jsou uvedené různé standardy. 
Reagovali pouze Šonka - Příloha č. 40a a Marková - Příloha č. 40b.  
Návrh postupu: 
Janůrková vytvoří seznam standardů z obou webových stránek a vyzve jménem výboru ČNS hlavního 
autora (nebo dalšího autora, pokud je hlavní autor nedostupný) a současně předsedu příslušné sekce, 
aby se vyjádřili k tomu, zda je standard aktuální, a současně zda a kdy hodlá standard aktualizovat. 
Standardy pro praktické lékaře se zřejmě nebudou aktualizovat. Poté, co bude standard označen jako 
neaktuální, bude stažen z webu ČNS a po dokončení revize bude ČLS JEP i EAN nahlášen seznam 
aktuálních standardů. Dále je nutná diskuse o připravovaných standardech.  
 
Výbor ČNS s navrženým postupem souhlasí. Janůrková zajistí aktualizaci a vyzve všechny autory a 
aktualizaci doporučených postupů. O výsledku revize bude informována ČLS JEP a EAN. 
 
Přidána záložka Doporučené postupy jiných odborných společností:  http://www.czech-neuro.cz/pro-
odborniky/doporucene-postupy-jinych-odbornych-spolecnosti/doporuceny-postup-diagnostiky-a-lecby-
deti-s-febrilnimi-krecemi/ 
 
Diskusní fórum  -  Janůrková připraví první rozesílku a založení vláken 
Výbor ČNS souhlasí. 
 
Spojení webových stránek sekcí ČNS (Janůrková)  
 
Sekce kognitivní neurologie – vlastní stránky www.kognice.cz.  Veškerá data přesunuta:  
http://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-kognitivni-neurologie/. 
Založen hromadný email: kognice@czech-neuro.cz. Administrace prostřednictvím asociační manažerky.   
 
Extrapyramidová sekce -vlastní stránky www.expy.cz. Mají zájem o vlastní administraci a grafiku. Cena 
za úpravy 5-7 tis. Na výboru sekce se rozhodne, zda se bude realizovat. 
Prof. Kaňovský referoval o stanovisku výboru sekce, který se rozhodl neodlišovat stránky sekce graficky.  
  
Sekce neuroimunologie – vlastní stránky http://www.imuno.neurologiefnhk.cz/.   
Veškerá data přesunuta: http://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/  
Chtějí také stránku odlišit graficky + vlastní administrátorské přístupy do jejich sekce. Cena 5-7 tis.  
  
Sekce neurointenzivistická – nabídka zaslána, ale zatím bez reakce. 
 
Prim. Tomek navrhuje barevně odlišit jednotlivé sekce. Výbor s návrhem souhlasí. Janůrková připraví 
grafický návrh a kalkulaci nákladů. 
 
 

https://drive.google.com/open?id=18y7giR6D-HHA-cdxHUTjHZy0f1Ro-Zvc
http://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-jinych-odbornych-spolecnosti/doporuceny-postup-diagnostiky-a-lecby-deti-s-febrilnimi-krecemi/
http://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-jinych-odbornych-spolecnosti/doporuceny-postup-diagnostiky-a-lecby-deti-s-febrilnimi-krecemi/
http://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy-jinych-odbornych-spolecnosti/doporuceny-postup-diagnostiky-a-lecby-deti-s-febrilnimi-krecemi/
http://www.kognice.cz/
http://www.kognice.cz/
http://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-kognitivni-neurologie/
http://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-kognitivni-neurologie/
http://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-kognitivni-neurologie/
mailto:kognice@czech-neuro.cz
http://www.expy.cz/
http://www.expy.cz/
http://www.imuno.neurologiefnhk.cz/
http://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
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5. Sjezdy a jiné odborné akce 
 

ČSNS 2017 
Vyúčtování - Příloha č. 42  
Výbor s vyúčtování a rozdělením zisku souhlasí. 
 
ČSNS 2019  (Rajtorová - Guarant) 

Místo konání: Praha - KCP nebo Clarion  

Žádosti o generální partnerství: ROCHE, Novartis - hlasování? 

 
S návrhem místa konání (Praha) výbor ČNS souhlasí.   
Termín konání byl zvolen na 27.11. - 30.11. 2019.  Garant zajistí rezervaci, kalkulaci nákladů a porovnání 
nákladů v obou navržených místech.  
 
 
ČNA 2018 (Ehler, Rajtorová) - program je uveřejněn na webových stránkách ČNS a ČNA 
Termín konání:  20. - 21. 9. 2018 
Místo konání: Atrium palác Pardubice 
http://www.neurologickaakademie.cz/ 
Spuštění registrace 31.3.2018 
Registrační poplatky člen ČNS 1500,- / 2000,- 
                                 nečlen      2500,- / 3000,- 
Smlouva mezi ČNS a Guarantem včetně rozpočtu ČNA byla výborem schválena a předsedou 

odsouhlasena.   

Řečníkům bylo schváleno uhrazení registračního poplatků a ubytování.  

Byla schválena odměna pro doc. Ehlera jako lokálního organizátora.  

Cena za společenský večer 330,- Kč (není v registračním poplatku).   

Program zveřejnit v newsletteru ČNS – Janůrková 

Vzhledem ke kapacitě sálů je maximální počet 300 účastníků. Poté omezit příjem registrací - Guarant. 

 

SČNS 2018 

    Termín konání: 28.11. - 1.12.2018 

    Místo konání: Martin  

Neurologická klinika FNOL spoluorganizátor sjezdu Kaňovský - referoval stručně o přípravách kongresu.  

 6.  Vzdělávání 
  
SOR - stručně referovala prof. Štětkářová jako předcházející předsedkyně, současný předseda Vališ není 
členem výboru ČNS. 
 
Vzdělávací program odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o 
odbornou způsobilost lékaře - k připomínkování. Příloha č. 23 
Výbor ČNS neměl připomínek - bez reakce  
 
Současný stav vzdělávání - výsledky jednání na MZČR - předseda AK prof. Růžička 
Prof. Růžička se z jednání výboru ČNS omluvil. 

7. Ekonomika 
Informování o ekonomickém stavu ČNS ČLS JEP a ČNS, z. s. (Herzig)   

 
Výše členských příspěvků a jejich navázání na předplatné oficiálního časopisu u vybraných odborných 
společností - podklady připravili Herzig a Janůrková: - Příloha č. 31 Z podkladů vyplynulo, že významná 
část odborných společností má předplatné svého oficiálního časopisu jako součást členského příspěvku a 
že výše členského příspěvku ČNS zhruba odpovídá průměru.  
 
Seznam nedoplatků členských příspěvků - Příloha č. 34  - stav k 4.4.2018 
Termín pro uhrazení nedoplatků + uhrazení členských příspěvků byl do 31.3.2018 
Stanovy ČLS JEP - řádné členství -  Příloha č. 34a 
 
Prověřit, zda ČLS JEP urgovala nedoplatky vyšší než 700,- Kč a starší než 12 měsíců – Janůrková. 
Přidat do zářijového programu jednání výboru – zvážit postup vůči členům, kteří nezaplatili příspěvky za 
uplynulý rok ani po upomínce.  

http://www.neurologickaakademie.cz/
https://drive.google.com/open?id=1f8gARHB79T2mIhC9muKpAb84pZEBzuWR
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Sponzoring (Guarant)  

- aktuální stav ČNA 2018  - Příloha č. 37  
 
Vyúčtování asociačního managementu  10-12/2017  

Vyúčtování - Příloha č. 24 
Očekávané příjmy - Příloha č. 24a 
Faktura  - Příloha 24b - započteno, na účet ČNS připsána částka 287.298,34 

 
 

8. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler, Bednařík) 
 
Herzig seznámil s výsledky ankety čtenářů ČSNN, týkající se další formy vydávání ČSNN. Většina 
upřednostnila tištěnou formu časopisu, hlasovalo však pouze 116 čtenářů. 
 
Prezentace zástupců vydavatelství Ambit Media  
Martin Kula, ředitel 
Mgr. Leoš Verner, vedoucí redakce odborných titulů 
Přítomní seznámili výbor s ekonomikou časopisu, strukturou příjmů. Uvedli dopady na ekonomiku v případě 
snížení počtu stran a počtu výtisků časopisu, možnosti úspor (tisk) versus dopad na snížení příjmů 
(předplatné, inzerce).  
V následné diskusi týkající se chování inzerentů uvedli, že většina stále preferuje tištěnou formu inzerce a 
snížení počtu stran a zejména počtu výtisků povede pravděpodobně k sníženému příjmu z inzerce, který 
se kontinuálně snižuje. Nelze však vyloučit do budoucna v souvislosti s obecným trendem elektronizace 
odborných časopisů, že se atraktivita elektronické inzerce zvýší a nebrání se diskusi na toto téma v bĺízké 
budoucnosti. Na dotaz, zda by bylo v současnosti možné ČSNN ufinancovat bez “povinného” předplatného 
v rámci členských příspěvků ředitel Kula odpověděl, že se domnívá, že nikoliv.  
 
Následovala interní diskuse výboru ČNS týkající se otázek výše předplatného ČSNN, jeho ponechání jako 
součásti členského příspěvku ČNS, případně jeho zlevnění pro definované skupiny členů. Bednařík 
upozornil na to, že o dalším fungování časopisu včetně ekonomické stránky by měla rozhodovat nově 
utvořená redakční rada, vytvořená na základě parity počtu členů ČNS a dalších odborných společností, 
které mají ČSNN jako svůj oficiální časopis. V případě změn je nutno vzít v úvahu i časový faktor, kdy 
změnu smlouvy s nakladatelem Ambit Media je nutno navrhnout v červnu 2018 na rok 2019. Prof. Šonka 
navrhl s případnou změnou způsobu vydávání časopisu vyčkat až na konec roku - MZČR připravuje projekt 
na vyplácení dotací a podpory financování vydávání časopisů odborných společností. 
Z následné diskuse vyplynuly dva alternativní návrhy týkající se výše členských příspěvků a “povinného” 
předplatného ČSNN: 

1. Návrh na snížení členského příspěvku o 240,- Kč pro členy do 30 let a nad 70 let podpořili 3 
členové výboru 

2. Většina přítomných (9 členů) výboru podpořila ponechání stávajícího stavu výše členských 
příspěvků a předplatného časopisu pro členy ČNS.  

Nebyl většinový názor na iniciování změny vydávání časopisu v redakční radě ČSNN.   
 
Guarant ve spolupráci s ČLS JEP vypracuje studii, kolik členů má ČNS ve věku mladší 30 let  a 
v důchodové věku nad 70 let -  zajistí Janůrková.  
 

9. Mezinárodní vztahy a spolupráce 
 
WFN – Bednařík  
World Brain Day 22.7.2018: https://mailchi.mp/40634940dd79/world-brain-day-2018?e=68f689f304 
  
UEMS -  Marusič: příští schůze v Lisabonu, Marusič se zúčastní 
 
EAN – Ehler  
 
Nominace nových kandidátů do panelů EAN 

- Aktuální seznam institucionálních členů za ČNS - Příloha č. 25 
- Ekonomická kalkulace nákladů - Příloha č. 25a 

 
 

https://mailchi.mp/40634940dd79/world-brain-day-2018?e=68f689f304
https://drive.google.com/open?id=1BOOAAw6-hlZ7LZiSHFMvqt_xy5nc2u39
https://drive.google.com/open?id=1zgAzCanTPdYv_P6re3LWthwfmUmrqh8B
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Výbor ČNS podpoří individuální členy panelů, kterým po zaslání zprávy z panelu nabídne možnost 
požádat o uhrazení registračních poplatků na příští kongres EAN, pokud nebudou mít jiný zdroj 
financování – zajistí Janůrková.   
 
Zaurgovat EAN kvůli faktuře členského poplatku za ČNS - Janůrková. 
 
Nominace do EAN  Management group 2018  

- Prof. Ivana Štětkářová, MD, Ph.D. 
- Prof. Irena Rektorová, MD, Ph.D. 
- Prof. Jakub Hort, MD, Ph.D. 
- Doc. Edvard Ehler, MD 

 
EAN 2023 
Dopis od prezidenta EAN - Příloha č. 26 
Letter of intent - Příloha č. 47 
Shortlist - Příloha č. 47a 
O2 Introduction - Příloha č. 47b, Příloha č. 47c 
 
Výbor odsouhlasil, že se ČNS bude ucházet ve spolupráci s O2 arénou o pořádání EAN kongresu v r. 2023. 
Bednařík odešle podklady na EAN.  
 
Cestovní granty ČNS pro účast mladých neurologů na Kongresu EAN 
Termín žádostí do 30.4. 2018. Další výzva - mailing začátek dubna 2018. K 22.3. 2 žádosti.  
 

10.  Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
prof. Přemysl Jiruška byl schválen per rollam dne 23.1.2018 
 
Nové žádosti : Příloha č. 27 
Veškeré žádosti jsou schváleny. 
Nově přijatí členové: MUDr. Michaela Babánková; MUDr. Zuzana Balážová; MUDr. Ondřej Dostál; Mgr. 
Petra Heczková; MUDr. Oskar Holoubek; MUDr. Anetta Jáňová; Tomáš Klail; MUDr. Michaela 
Kesslerová, MUDr. Irena Lišková; MUDr. Julie Martinková; MUDr. Lívie Mensová; MUDr. Jana  Novotná; 
MUDr. Sabina Richterová; Mgr. Kristyna  Sedivakova; MUDr. Jana Šarláková;  David Šilhán; MUDr. Jan 
Tvrdík ; MUDr. Jakub Vejskal; MUDr. Magdaléna Vlásková; 
 
Zrušená členství a žádosti o snížení členského poplatku: Příloha č. 28  
Snížení členských příspěvků ČNS nepodporuje. Janůrková odešle odpověď pro zamítnutí snížení 
členského příspěvku.  

11. Informace o ČNS, z. s.  
 
 

12. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2018 

1. vydání leden –  odesláno  

2. vydání červen  - termín pro zaslání podkladů 15.5.   

3. vydání září  

4. vydání listopad  

 
 

13. Různé: 
 
Soutěž o ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2017  
Termín podání přihlášek 31.3.2018. Celkem přihlášeno 16 prací  - Příloha č. 43  
 
Termín pro hodnocení prací výborem ČNS byl stanoven na 11.5.2018 – zpracování výsledků hodnocení 
zajistí Šonka a Janůrková.    
Do soutěže o cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2017 byla nominována práce prof. Brázdila v Annals of 
Neurology. 
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Konference Tělovýchovné lékařství 2018 - žádost o spolupráci (Marusič) Příloha č.29 
 
Návrhy nového loga společnosti ČNS  - Příloha č. 30 
2. kolo hlasování  
K 4.4.2018  hlasovalo 12 členů výboru  -  výsledky (součet všech udělených známek)  - Příloha. č 38  
Logo č. 1 - 23 
Logo č. 2 - 38 
Logo č. 3 - 36 
Logo č. 4 - 39 
Logo č. 5 - 41 
Logo č. 6 - 35 
 
Výsledek hlasování byl výborem ČNS odsouhlasen. Guarant zpracuje manuál pro používání nového loga. 
 
Dotazník pro členy ČNS - vyhodnocení (Janůrková) Příloha č. 44 
https://docs.google.com/forms/d/1VYsKMe2ihEslNJ-
GFB1o9MaqCopt8VwqTVK28vvFTws/edit#responses  
Vyhodnocení dotazníku odložit na září 2018. Dotazník dále propagovat a požádat členy ČNS o spolupráci 
s vyplněním.  

14. 
 
 
 

Příští schůze:  
 
8. 6.   Praha od 10:30  
20.9. nebo 21.9. - bude upřesněno - ČNA Pardubice  
28.11. - 1.12. - bude upřesněno - SČNS 2018 v Martině  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VYsKMe2ihEslNJ-GFB1o9MaqCopt8VwqTVK28vvFTws/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1VYsKMe2ihEslNJ-GFB1o9MaqCopt8VwqTVK28vvFTws/edit#responses

