
 

 

Zápis z jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

12.6.2020, 10:30, videokonference  

Přítomni: Bednařík, Brázdil, Šonka, Škoda, Marusič, Štětkářová, Kubala-Havrdová, Ostrý, Ehler, 
Kaňovský, Rusina, Herzig, Bar, Bartoník, Korsa, Neumann, Polívka, Ridzoň, Tomek 

Omluveni: Dienelt 

Hosté: MUDr. Nežádal, předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 

 

Úvodem   

Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 31.1. 2020 

✓  Aktuální seznam žádostí o certifikaci center bolesti hlavy - zaslán členům pracovní skupiny  

✓  Dr. Nežádal - poslána pozvánka na jednání výboru  

✓  Prof. Gdovinová - oslovena kvůli kandidatuře na EAN Board - nebude kandidovat  

✓  Zaslány uvítací dopisy novým členům ČNS    

✓  Žádosti o snížení  členského poplatku  - zasláno vyjádření   

✓  Oznámeno ukončení členství z důvodu nedoplatků.     

✓  Kandidatura ČNS na Cenu ČLS JEP - osobnost - prof. Urbánek - odesláno  

✓  Návrh ČNS na Cenu J. Hlávka - odesláno   

✓  Vydáno březnové číslo Newsletteru ČNS  

✓  Zveřejněna výzva k aktualizaci členských údajů v souvislosti s připravovanými volbami do 

výbor a revizní komise ČNS ČLS JEP  

1. 

Sekce – Brázdil 

Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
účast na jednání výboru -  předseda sekce MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.   

Dr.Nežádal informoval o současném stavu - certifikováno t.č. 30 center, sekce momentálně nehodlá 
počet center významněji rozšiřovat, není pokrytý Karlovarský kraj. Probíhá jednání mezi pojišťovnami 
a entry stran úhrady biologické léčby, řada pracovišť již má smlouvy a léčbu poskytuje. Aktuální 
seznam center a smluv s pojišťovnami je aktualizován na webových stránkách sekce.  

Plánuje se setkání center - upřesní se - říjen 2020. 

T.č. bez stížností neschválených center. 

Databáze členů do listopadu 2020 nejpozději. Volby  do CHS: leden 2021 via Guarant. 

Nadační fond vznikne 30.6.2020 (Hedafond nebo Hedalga podle copyrightu) 

Registr protilátek ReMig od podzimu 2020 - Value Outcomes stejně jako ReMuS, smlouvy s centry, 
odměny jako u RS, participace na databázi bude brána v úvahu při recertifikaci center. 
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Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie 

Žádost výboru sekce o možnost organizace elektronických voleb prostřednictvím společnosti 
Guarant - konec roku 2020. Výbor souhlasí.  

Neuromuskulární sekce  
Společné stanovisko VZP ČR a Neuromuskulární sekce ČNS ČLS JEP - Doporučené podmínky 
použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky nusinersen v dospělé populaci a síť 
indikujících specializovaných center - zveřejněno na webových stránkách ČNS 

Kritéria pro léčbu dospělých pacientů SMA  
Schválená kritéria výborem 31.1.2020  

Během jednání s VZP (ekonomický náměstek ing. Šmehlík), kterého se zúčastnil předseda NMS 
dr.Voháňka, zástupce NM centra pro dospělé FN Motol dr.Mazanec a zástupci NM centra pro 
dětské pacienty FN Motol a společnosti dětské neurologie (prof.Kršek, dr.Haberlová) se jednalo 
o příslibu VZP uhradit nejenom cenu léčiva (nusinersenu - Spinrazy) ale i další nadstandardní 
centrovou léčbu neuromuskulárních pacientů Spinrazou (a v budoucnu dalšími inovativními léky) 
pro centra zařazená do evropské sítě ERN (FN Motol, FN Brno, FTN, FN Ostrava), a to formou 
vytvořeního speciálního kódu. Po odsouhlasení a podpisu kritérií pro zahájení léčby 
nusinersenem u dospělých pacientů však cesta úhrady formou kódu zástupci VZP zamítnuta a 
poslední jednání před koronavirovou krizí bylo zakončeno poněkud vágními sliby o 
ekonomickém zohlednění této náročné centrové léčby. Od té doby se jednání neposunula. Blíže 
vysvětlení dr.Mazance. Jednotlivé nemocnice určené pro poskytování léčby dospělým 
pacientům následně vyjednávají o ekonomickém dodatku úhrady léčby nusinersenem 
individuálně.  
SMÁci z.s. - Otevřený dopis předsedovi vlády České  
Reakce MZ ČR + Odpověď na otevřený dopis premiérovi  
 
Členové výboru se shodli, že on-line forma participace na zasedání výboru sekce je 
optimální pro předsedy odborných sekcí. 

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Přehled VPŘ z diskusního fóra ČNS: 
 
VPŘ MZ ČR - návrh vyhlášky č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, 
přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem 
konopí pro léčebné použití. - ČNS zaslalo dne 5.2.2020 (původní termín 20.12.2019)  
připomínky k návrhu. MZ je vzhledem k již probíhajícímu legislativnímu procesu nepřijalo. 
  
VPŘ MZ ČR - Vyhláška č. 70/2012 o preventivních prohlídkách - Bez připomínek 
 
VPŘ MZ ČR - Návrh nové vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 
prostředcích + Návrh novely vyhlášky č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro - Bez připomínek  
 
VPŘ MZ ČR - Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 2030. Bez připomínek  
 
VPŘ MZ ČR - Návrh vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 
70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb. Bez připomínek  
 
VPŘ MZ ČR - Návrh koncepce domácí péče, včetně podrobnějšího popisu záměru navýšení 
kompetencí. Bez připomínek 
 
VPŘ MZ ČR -  Návrh vyhlášky o stanovení následků povinného očkování spočívajících v újmě 

https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/odborna-stanoviska-vyboru/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/vpr-vyhlaska-134-98-seznam-zdravotnich-vykonu-vyhlaska-70-12-o-preventivnich-prohlidkach-17-3/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/vpr-vyhlaska-134-98-seznam-zdravotnich-vykonu-vyhlaska-70-12-o-preventivnich-prohlidkach-17-3/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/vpr-vyhlaska-134-98-seznam-zdravotnich-vykonu-vyhlaska-70-12-o-preventivnich-prohlidkach-17-3/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/vpr-vyhlaska-134-98-seznam-zdravotnich-vykonu-vyhlaska-70-12-o-preventivnich-prohlidkach-17-3/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/pripominkove-rizeni-k-navrhu-koncepce-domaci-pece-17-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/pripominkove-rizeni-k-navrhu-koncepce-domaci-pece-17-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/pripominkove-rizeni-k-navrhu-koncepce-domaci-pece-17-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/pripominkove-rizeni-k-navrhu-koncepce-domaci-pece-17-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/pripominkove-rizeni-k-navrhu-koncepce-domaci-pece-17-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/pripominkove-rizeni-k-navrhu-koncepce-domaci-pece-17-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/navrh-vyhlasky-odskodneni-ockovani-1-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/navrh-vyhlasky-odskodneni-ockovani-1-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/navrh-vyhlasky-odskodneni-ockovani-1-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/navrh-vyhlasky-odskodneni-ockovani-1-4-2020/
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na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že 
nastanou, a době, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou. 
Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy 
způsobené povinným očkováním, který nabude účinnosti dne 8. dubna 2020.Bez připomínek  
 
VPŘ MZ ČR - Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami - Bez připomínek 
 
VPŘ MZ ČR - Návrh novely zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. Bez připomínek 
 

VPŘ MZ ČR - “Zdraví 2030 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 
2030 - Implementační plán 2.2. Personální stabilizace resortu zdravotnictví" - Připomínky ČNS 
odeslány dne 12.2.2020  
 

VPŘ - připomínkové řízení - novela vyhlášky č. 329/2019 Sb. - zaslána připomínka k chybě v 
článku č. I - chybné označení vyhlášky ( místo 329/2019 - 329/2008). Vypořádání připomínek 
MZ  
 
VPŘ MZ ČR - Návrh kvalifikačního standardu pro přípravu všeobecných a dětských sester - 
Stanovisko ČNS odesláno  24.4.2020 
 
VZP ČR - Žádost o posouzení neurostimulačního systému Neuroimulse - Stanovisko ČNS 
odesláno 1.6.2020 (vyjádření České neuromodulační společnosti, doc. Kozáka  z roku 2014 +  
vyjádření z roku 2020)  
 

3. 
Zdravotnictví 

Krajský úřad Jihomoravského kraje – pozvánka k výběrovému řízení 19.2.2020. Bez účasti 
zástupce ČNS – nebylo námitek. 

Krajský úřad Olomouckého kraje - pozvánka k výběrovému řízení  3.6.2020 - účast za ČNS - 
MUDr. Vladimíra Sládková  
 
Krajský úřad Královehradeckého kraje - pozvánka k výběrovému řízení 17.6.2020 - bez 
účasti zástupce ČNS - nejsou námitky.  

Sdílení kódu 29520  kořenový obstřik pro odbornost 501 - chirurgie  
Souhlas se sdílením kodu s Českou chirurgickou společností   

KDP- DIAGNOSTIKA A LÉČBA RS A NEUROMYELITIS OPTICA A ONEMOCNĚNÍ JEJÍHO 
ŠIRŠÍHO SPEKTRA  -  Schváleno per rollam výborem ČNS dne 8.4.2020 a zveřejněno na 
webových stránkách čns  

Neurologické vyšetření "dětského" pacienta neurologem 

dotaz MUDr. Vlacha z Litomyšlské nemocnice.  Vyžádána pomoc JUDr. Ing. Lukáše Prudila, 
PhD., Komunikace s právníkem + odpověď MUDr. Vlachovi 

Prim. Ostrý předal komunikaci Pediatrické společnosti, zatím není zpětná vazba. 

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností 
Nabídka dr. Zvolského, ÚZIS   
Emailová komunikace doc. Horáková, prof. Havrdová  
Bude vytvořena pracovní skupina (Škoda, Havrdová, Ehler, Rusina + zástupce Extrapyramidové 
sekce), která se účastní další komunikace a spolupráce s ÚZIS. Dr. Zvolského kontaktuje 
Bednařík. 
 
 
Nová výzva MZ ČR pro CVSP pro farmakorezistentní epilepsie ve Věstníku. Nutno 

https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/navrh-vyhlasky-odskodneni-ockovani-1-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/navrh-vyhlasky-odskodneni-ockovani-1-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/navrh-vyhlasky-odskodneni-ockovani-1-4-2020/
https://www.czech-neuro.cz/diskusni-forum/odpoved/navrh-vyhlasky-odskodneni-ockovani-1-4-2020/
https://drive.google.com/file/d/1OlPGrT0e-fp0Kei8fiS-21sHvQDN8CfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OlPGrT0e-fp0Kei8fiS-21sHvQDN8CfP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gH1ewn9X6qqBCIvYmKR9wUkJGUGXEk12/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urRAJfohaYWRQdlbBRXDWOS8hZMrBeLZ/view?usp=sharing
https://www.czech-neuro.cz/pro-odborniky/doporucene-postupy/klinicke-standardy/klinicky-doporuceny-postup-pro-diagnostiku-a-lecbu-roztrousene-sklerozy-a-neuromyelitis-optica-a-onemocneni-jejiho-sirsiho-spektra/
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nominovat zástupce ČNS do komise , která bude výzvu připravovat a hodnotit přihlášky. Prof. 
Brázdil bude v komisi za Ligu (ČLPE ČLS JEP), návrh na zástupce ČNS - schválen prof. 
Marusič. 
 
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy  
Náměty na potenciální spolupráci . Výbor ČNS má zájem o spolupráci. Komunikace s 
předsedou spolku JUDr. Mazouch. Výzva EURORDIS - Komentář dr. Mazoucha k výzvě  
 
Žádost o odborné stanovisko týkající se revize úhrad rotigotinu, sukls45597/2014 (Škoda) 
MUDr. Slabý - Sekce cenové a úhradové regulace  
Smlouva o spolupráci ČLS JEP a SÚKL  

Extrapyramidová centra 
Určení zástupci ČNS do pracovní skupiny pro přípravu výzvy k podání žádosti o udělení statutu: 
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. z 1. Neurologické kliniky LF MU v Brně  
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. z Neurologické kliniky 1.LF UK v Praze 
as. MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D z Neurologické kliniky UP v Olomouci 

Dotaz SÚKL týkající se možného uvedení na trh léčivých přípravků NAMUSCLA 
(Bednařík) 
Emailová komunikace  

Bolesti pohybového aparátu včetně bolesti páteře  

Pracovní skupina (Ostrý Korsa, Štětkářová, Bednařík) vycházela z předchozích materiálů - 
(Bolesti zad v ordinaci praktického lékaře - Bednařík J, Vlčková E. Nejčastější typy bolestí v 
ordinaci praktického lékaře. Bolesti zad. In: Rokyta R. a kolektiv. Léčba bolesti v primární péči. 
Praha: Grada 2017: 19-39, Desatero péče o pacienta s akutní bolestí zad - Bednařík), které dále 
modifikovala - Návrh stanoviska České neurologické společnosti ČLS JEP k organizaci péče o 
pacienty s akutní bolestí zad u dospělých. 

Po odsouhlasení bude materiál předán výboru k připomínkování.  

Nové kódy pro IOM (29181 a 29241) - (Ostrý)  
Nové kódy jsou zařazeny v číselníku – bude promítnuto v úhradě 
Snaha o zařazení do DRG jako signální kód. Požádat tým DRG-restart o konzultaci jak celou 
záležitost zprocesovat. Prim. Ostrý oslovil dr. Pavlíka.  Bude třeba analyzovat vykazování těchto 
kódů v roce 2020 a dle toho změna úhrady hospitalizačního případu v rámci DRG. Prim. Ostrý 
zůstane v kontaktu s dr. Pavlíkem, bude situaci monitorovat a upozorní pracoviště. 
 
Indikace genetického vyšetření 
Stanovisko na VZP – 16.10.2019  
Následně vyvoláno jednání na VZP 18.11. Bednařík - Zápis z jednání - Na schůzce s nám. Ing. 
Šmehlíkem ohledně Spinrazy vyvoláno nové jednání, které však odloženo vzhledem k pandemii. 
Dalšího jednání se budou účastnit také zástupci kognitivní sekce a neuromuskulární sekce ČNS 
ČLS JEP. 
 

4. 
Webové stránky  
Bez připomínek 

 



5 

5. Sjezdy a jiné odborné akce 

Informace o zrušení či přesunutí termínů konání dalších neurologických akcí: 
 
ČSNS (Kaňovský, Rajtorová): konání sjezdu v r. 2020 zrušeno na návrh prof. Kaňovského 
hlasování výboru per rollam dne 3.4.2020 přesunuto na 1. – 3. 12. 2021, Olomouc, Clarion 
Aktuální informace - prezentace Marcela Rajtorová  

SČNS 2022 - Slovensko 
Neuromuskulární kongres: přesun na 10.-11.9.2020 
Cerebrovaskulární kongres, Mikulov: přesun na 10.-12.12.2020  
52. Neurofarmakologické symposium proběhne v původním termínu 17.-18.10.2020 

 6.  Vzdělávání 
  
SOR (Bar) 
 
1. Proběhl základní kurz na 3.LF, čistě online způsobem, zúčastnilo se 26 účastníků, 

evaluační známka byla 1,6. 
2.  Proběhl předatestační kurz na 1. LF , opět online způsobem – dle sdělení prof. Růžičky , 

vše proběhlo hladce díky skvělé práci lektorů, byly připraveny prezentace nejenom v pdf 
formátu ale také videopřednášky dostupné na streamu. 

3. Proběhly atestace na 1.LF v termínu od 1-5.6. , předběžná informace od prof. Růžičky bylo 
přihlášeno 31 atestantů, z nichž se cca 6 se z různých důvodů omluvilo, 2 neprospěli (z 
toho bohužel u jednoho to byl 3. termín). 

4. Základní kurz na LF MU v Brně neproběhl z důvodu nízkého počtu přihlášených   
 
Akreditační komise: výbor diskutoval o nevhodnosti elektronické formy hlasování o 
akreditacích neurologických pracovišť. Pokud bude při příští schůzi vhodná epidemiologická 
situace, doporučí MZ prezenční hlasování. 

Wikipedia (Marusič, Ridzoň) - odloženo na příští schůzi výboru 

7. Ekonomika 

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

Zpráva pokladníka.  

Podklady od ČLS JEP - k termínu schůze výboru nedodány.  

 

Vyúčtování asociačního managementu 1 - 3/2020  

Přehled nákladů, příjmů, Faktura, Zápočet, Uhrazeno 30.4.2020 

8. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
 
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
 
Ukončení činnosti Ambit Media v průběhu března 2020 - změna vlastnické struktury  
k 30.4.2020 - ukončení pracovních smluv pracovníků redakce. 
 
Příprava smlouvy s novým nakladatelem Care Comm s.r.o.   
Smlouva o zpracování osobních údajů  
Výbor souhlasí s dosavadním postupem vedoucího redaktora a předsedy ČNS a pověřuje je 
dopracováním smlouvy a Care Comm, s.r.o. a podpisem smlouvy, Současně je třeba  
vyhodnocovat průběh této spolupráce s ohledem na déledobé řešení.  
Smlouva předána na ČLS JEP paní Ponocné k připomínkování. Finální verze bude výboru 
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předložena.  
 

9.  
Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN 
Úhrada členských příspěvků na rok 2020 
9.9.2020 - plánované setkání delegátů USA v rámci specializovaného kongresu se neuskuteční 
- kongres bude uskutečněn on-line formou. 
 
EAN - Ehler 
EAN kongres se uskutečnil virtuálně on-line, 42 tis. registrovaných účastníků. Schůze delegátů v 
rámci kongresu se zúčastnil virtuálně doc. Ehler, představení nových členů, kteří budou voleni. 
Nové panely - Rare neurological disorders 
Kandidatura pro rok 2025 – Ženeva a Goteborg.  
Příští prezident bude Paul Boon. 
 
EAN 2020 
Cestovní granty - oznámeno o zrušení grantů. prim. Voháňka vrátil registrační poplatek, který 
mu byl ČNS ČLS JEP zaplacen.     
 
EAN 2021 – Call for nominations for Honorary Membership and Service Award – termín 

15.6. 

EAN vyzvala členské asociace k nominaci čestného členství a na cenu za služby pro EAN.  

Prof. Bednařík navrhuje nominaci prof. Pavla Kalvacha, ten však již cenu obdržel.   

 
EAN - Survey on neurological symptoms in COVID-19 - Prosba o distribuci. Zveřejněno na 
webu. 11 pac. s RS v ČR zadáno do evropské databázi. 
 

10.  
 
 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nově přijatí členové:  
MUDr.  Lucie Kozlová 
MUDr.  Marcela Valachovičová 
MUDr.  Helena Waszniowská  
MUDr.  Jana Nováková 
MUDr. Jana Marešová 
MUDr. Lucie Kozáková 
MUDr. Lucia Hrežová 
MUDr. Solominia Reiter 
MUDr. Kryštov Švub 
 
Žádosti o snížení členského příspěvku, přehled zrušených členství, aktualizace údajů v 
centrální evidenci - Oznámení o neposkytnutí slevy zajistí Janůrková   
 
Dr. Gorazd Bernard - přihláška do společnosti. Vyzván k zaslání motivačního dopisu – 
nereagoval. 
 
Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2019 
 
Výsledky hlasování:  
V kategorii Cena ČNS za vynikající originální práci cenu získala publikace: 
MUDr. Tomáš Dorňák, Ph.D.  M. Justanová,  R. Konvalinková,  M. Říha,  J. Mužík,  M. 
Hoskovcová,  M. Srp,  D. Navrátilová,  P. Otruba,  O. Gál,  I. Svobodová,  L. Dušek,  M. Bareš,  
P. Kaňovský,  R. Jech,– Prevalence and evolution of spasticity in patients suffering from first-
ever stroke with carotid origin: a prospective, longitudinal study, European Journal of Neurology 
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V kategorii Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kazuistiku cenu získala publikace: 
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., Lucie Tučková, Kristýna Kolařiková, Tereza 
Bartoníková, Radek Vodička, Jiri Ehrmann, Radek Vrtěl, Martin Procházka, Petr Kaňovský, 
Gabor G. Kovacs –  „Atypical parkinsonism of progresive supranuclear palsy-parkinsonism 
(PSPP) phenotype with rare variants in FBXO7 and VPS35 genes associated with Lewy body 
pathology”, Acta europathologica,  
 
V kategorii Cena ČNS za nejlepší monografii či učební text cenu získala monografie: 
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., a kolektiv – Neurologie, Triton 
 
V kategorii Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající originální práci 
roku cenu získala publikace: 
MUDr. et Mgr. Adam Tesař,Radoslav Matěj, Jaromir Kukal, Silvie Johanidesova, Irena 
Rektorova, Martin Vyhnalek, Jiri Keller, Ilona Eliasova, Eva Parobkova, Magdalena Smetakova, 
Zuzana Musova, Robert Rusina –Clinical Variability in P102L Gerstmann–Sträussler–Scheinker 
Syndrome, Annals of Neurology 
  
Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách ČNS, v newsletteru a v časopise - zajistí 
Janůrková. Výbor rozhodne o způsobu předání cen.  
 
Cena Jana Evangelisty Purkyně 2019 - ocenění získala doc. MUDr. Jarmila Drábková, 
CSc. 
kandidatura ČNS  prof.  Urbánek - neúspěšná - vhodné zopakovat příští rok.   
 
Návrhy na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci 2019 
       -    termín do 31.5.2020 - na žádost ČNS termín prodloužen do 12.6. 
       -    dle výsledku hlasování navržena monografie prof Štětkářové a publikace MUDr. Tesaře  
 

11. Informace o ČNS, z. s.  

Změna sídla ČNS z.s. – Českomoravská 2510/19, Praha 9.  

12. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2020 

1. vydání březen - vydáno 

2. vydání červenec   

3. vydání říjen  

4. vydání prosinec  
 

13. Různé 
 
Nový informačního zdroj na webu MZ - COVID 19 
Členové výboru byli vyzváni k zapojení do projektu (zástupce ČNS do TV, dotazy na lince 
1212..).    
 
Společnost všeobecného lékařství -  Nabídka ke spolupráci na webináři v rámci celoživotního 
vzdělávání VPL.  
 

Volby do předsednictva a revizní komise ČNS ČLS JEP 
Výzva pro členy společnosti k aktualizaci svých údajů v členské databázi.  Zveřejněno na 
webových stránkách, newsletteru i v časopise.   
Ověřit možnost uspořádání elektronických voleb u ČLS JEP. Výběr volební komise.  
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Na příštím zasedání výboru domluvit podmínky elektronických voleb.  
 

Návrhy na Ceny J. Hlávky za rok 2019  
Návrh výboru ČNS na Cenu J. Hlávky: publikace - Spinální neurologie, Štětkářová a kol. 
vydavatelství Maxdorf - hlasování je posunuté na konec června  

Asociační management - projekty  (Janůrková)  
CzechOnLine  - Marusič 
     -    https://www.czechneuronline.cz / 
     -     administrátor portálu z řad mladých neurologů - možný honorář?  

Mobilní aplikace - Tomek 
    -     statistika stažení - k 2.6.2020 staženo 212x ( v lednu 95x) 
      -     přidána záložka Kongresy - nyní Cerebrovaskulární kongres  
      -     národní kongres ČSNS má vlastní aplikace propojení na ostatní prezentace sjezdu 
      -     vhodné pro menší neurologické akce  
      -     administrátor aplikace z řad mladých neurologů - možný honorář?  

Bude projednáno na příštím výboru.  

14. 
 

Příští schůze v roce 2020:   
 
18. září, 10:30 Praha, Guarant 
 
O termínu poslední schůze koncem roku 2020 bude hlasováno formou Doodle    
Navržené termíny: 11.12., 18.12. 2020.  
 

 

https://www.czechneuronline.cz/

