
 

 

Zápis z jednání 
výboru České neurologické společnosti ČLS JEP 

18.9.2020, 10:30, Praha souběžně s videokonferencí   

Omluveni: Rusina 
Hosté: Janůrková, Foldynová, Rajtorová     

 

Úvodem   

Kontrola plnění úkolů ze zasedání výbor 12.6. 2020 

✓  Mezinárodní klasifikace funkčních schopností - oznámeno dr. Zvolskému a pracovní skupině 

✓  Smlouva mezi ČNS ČLS JEP a Care Comme podepsána  

✓  Novým členů oznámeno přijetí 

✓  Žádosti o snížení příspěvků - oznámeno o neposkytnutí slevy  

✓  Oznámeny výsledky hlasování Ceny ČNS 2019 (web, časopis, newsletter)  

✓  Diplomy pro oceněné vytištěny 

✓  Vyplacení odměny předáno na ČLS JEP  

✓  Nominace na Cenu předsednictva ČLS JEP - odeslána na sekretariát ČLS JEP 

✓  Newsletter červenec - vydáno 

✓  Odhlasován termín posledního zasedání výboru roku 2020 - 18.12.2020 

✓  Předsedové sekcí informováni o možnosti účasti na výboru prostřednictvím videokonference 

1. 

Sekce – Brázdil 

Členské databáze sekcí 
Doporučit předsedům sekcí, aby aktualizovali členské databáze sekcí ve spolupráci s ČLS JEP - 
dopis předsedům zajistí Janůrková 

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie   
Elektronické volby do výboru sekce říjen 2020 via Guarant 

Neuromuskulární sekce  
9.-11.9. proběhla schůzka kurátorů registrů a Neuromuskulární kongres v Brně 

Kritéria pro léčbu dětských a dospělých pacientů SMA  
Proběhlo další kolo jednání na VZP (Voháňka, Mazanec, Haberlová) stran organizace a hrazení 
další potenciální léčby SMA. Během jednání nedošlo k posunu stran hrazení činnosti center 
poskytujících tuto logisticky a personálně nákladnou péči. Následný zápis z jednání byl 
rozporován.  
SMÁci z.s. - Otevřený dopis předsedovi vlády České - Příloha č. 21 
Stanovisko ČNS  k  žádosti o vyjádření k otevřenému dopisu Ing. Hradílka z organizace SMÁCi - 
Příloha č. 2 

Žádost o zřízení Neuromuskulárního centra při neurologické klinice FNKV 
Neuromuskulární sekce na své schůzi dne 9/9/2020 schválila žádost o zřízení 
Neuromuskulárního centra při neurologické klinice FNKV.  Požadavek na projednání na výborem 
ČNS. Žádost FNKV. Přehled publikace s neuromuskulární problematikou prof. Štětkářová. 

https://www.czech-neuro.cz/sekce/sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie/
https://drive.google.com/file/d/1f44AAp8NphfErKG0Fcm9mh8btH5Fx5jz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNC4-TpTNm0ZThYgqGzo8t7aeSmgOXyR/view?usp=sharing
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Evaluace nového NM centra 2020.  
Výbor ČNS žádosti vyhovuje a souhlasí se zřízením nového Neuromuskulárního centra.   
 
Úhrady tafamidisu 
Výbor sekce schválil odeslání dopisu VZP týkající se úhrady tafamidisu - Příloha č. 18. 
Výbor ČNS souhlasí se zněním dopisu na VZP. 

 
 
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy 
Elektronické volby do vedení sekce: leden 2021 via Guarant 

2. Připomínkování materiálů MZ ČR  / Stanoviska ČNS ČLS JEP 
 
Přehled VPŘ z diskusního fóra ČNS: 
 
VPŘ MZ ČR - Návrh vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené 
služby poskytnuté v roce 2020 - Bez připomínek  
 
VPŘ MZ ČR - Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví - Bez připomínek 
 
VPŘ MZ ČR - Koncepce domácí péče s důležitým bodem kompetencí zdravotních sester - Bez 
připomínek  
 
VPŘ ÚZIS - k metodickým materiálům klasifikačního systému CZ-DRG verze 3.0 revize 1 - Bez 

připomínek  

 

VPŘ MZ ČR - návrh novelizovaného znění Vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách - 
Bez připomínek 
 
VPŘ MS ČR - návrh vyhlášky o znalečném - Bez připomínek 
 
VPŘ MS ČR - Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých 
oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační 
studia pro obory - Bez připomínek 
 
Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030. (Spolupráce Sekce 
kognitivní neurologie + NAPAN) - Připomínky ČNS - Příloha č. 14 (oprava zkratky ČNS) 
 
VPŘ MZ ČR- Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2021 - Termín pro zaslání připomínek 22.9.2020 
 
MPSV  žádost o posouzení - rozhodování ve věci myalgické encefalomyelitidy/chronického 
únavového syndromu pro potřeby lékařské posudkové služby -  
Výbor souhlasí se stanoviskem, aby problematiku posuzoval individuálně praktický lékař, který zná 
pacienta. Stanovisko ČNS – Příloha č. 21   

 

3. 
Zdravotnictví 

Krajský úřad Jihomoravského kraje – pozvánka k výběrovému řízení 12.8.2020. Účast prim. 
MUDr. Jaroslav Brichta, FNUSA 
 
Spavost u řidičů trpící obstrukční spánkovou apnoí (Šonka)  
Konsenzus České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, České pneumologické 
a ftizeologické společnosti, České neurologické společnosti a České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Příloha č. 1  
Možnost přesně definovat spavost. Zůstala o spavosti jen obecná formulace (jak spavost 
zhodnotí lékař, resp jak ji popíše do chorobopisu). Konsensus tak řeší hlavně metodiku hlášení a 

https://drive.google.com/file/d/185CsmlL633gWPrKL5vQDy9w3Csb6Hywd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IswHqqZFWFC5n-WPmoqHauuC-iNlYSzL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14GFe7A-HbjJquZHog4stV7Ueq21PIkZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14GFe7A-HbjJquZHog4stV7Ueq21PIkZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EpMU3qlSdD_cE4XCkzWtf51Sf_HLKgx9/view?usp=sharing
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metodiku uznávání způsobilosti při efektivní léčbě. Důležité je také, že vyjmenovává situace, 
které lékaře k akci nezavazují, což dosud nebylo jasné. Týká se to jednak telemedicinských dat u 
CPAP a potom používání různých screeningových přístrojů. 
Žádost o schválení dokumentu výborem ČNS ČLS JEP.  
Výbor ČNS schvaluje znění dokumentu.  

 
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností 
Pracovní skupina ČNS - Škoda, Havrdová, Ehler, Rusina + zástupce Extrapyramidové sekce 
 
 
Registry neuromuskulárních onemocnění 
Dopis pana Križalkoviče ze společnosti Sanofi ohledně uzavření smlouvy z ČNS z.s. na 
zpracování a analýzu dat z registrů neuromuskulárních onemocnění.  
Bednařík předběžně souhlasil a vyzval zástupce Sanofi k vypracování a předložení Smlouvy, 
která bude posouzena a případně schválena výborem.  
Smlouva bude výboru předložena dodatečně. 
 
Bolesti pohybového aparátu včetně bolesti páteře  
Pracovní skupina (Ostrý, Korsa, Štětkářová, Bednařík)  
Návrh Stanoviska ČNS k organizaci péče o pacienty s akutní bolestí zad v bederní úrovni u 
dospělých - Příloha č.9  
Výbor ČNS souhlasí se zněmím dokumentu. Znění zveřejnit na webové stránky, newsletter, 
časopis – zajistí Janůrková. Předat na vědomí praktickým lékařům - Ostrý. 

 
Žádost SÚKL o zpracování odborného stanoviska - HR RS 62/3 (iv. imunoglobuliny), 
sukls71747/2013  
Stanovisko ČNS týkající se hloubkové revize intravenózních imunoglobulinů (vypracovali 
Bednařík, Ehler) - Příloha č.10 
Výbor ČNS bere na vědomí.  

 
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. 
Výborem ČPS pověřena prim. MUDr. Lucie Svitálková / Procházková, Dětské odd. KN Zlín k 
vytvoření návrhu stanoviska výboru.   
Ústní konsenzus výboru ČPS: Pro každé zdravotnické zařízení vytvořit vlastní směrnici nebo 
doporučený postup. 
Výbor ČNS bere na vědomí.  

 
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. 
Kódy VZP nenasmlouvala kvůli nenacenění ZUM, jelikož VZP neobdržela nabídky od distributorů 
materiálu. Zajištěno zaslání nabídek distributory. Po ohodnocení ZUM by měly být kódy uvolněny 
k nasmlouvání. Začátek sběru dat pro DRG nejdříve od 1/21. 
Výbor ČNS bere na vědomí.  

 

https://drive.google.com/file/d/1BNjYtYp8P2pgfXM6vDLspbrcg1402D6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNjYtYp8P2pgfXM6vDLspbrcg1402D6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mDjJ6Xgs9-0dFDn9a9HQtxabWQQ6ELv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19AjgqeeHhQ11uX0WyXgahziMsxOk-sCV/view?usp=sharing
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Imunoadsorpce - rozšiřování sítě aferetických pracovišť (informace Bednařík). 
Výzva všem pracovištím, aby zaváděla tuto metodu. Společnost Fresenius nabízí výpomoc. Kdo 
má zájem, nechť kontaktuje Bednaříka.  

 
Připomínka k úhradové vyhlášce pro rok 2021 (Voháňka) 
Dr. Haberlovou prodiskutována úhradová vyhláška na rok 2021.   Je v ní koeficient navýšení 
prostředků na léčbu SMA v hodnotě 1,2 ve srovnání s rokem 2019. Tato hodnota je zcela 
nedostatečná a nereflektuje fakt, že většina dospělých pacient je nasazována teprve v roce 
2020. Stanovisko je třeba podat do 22/9. 
Návrh dokumentu - Příloha č. 21 
Výbor ČNS souhlasí se zněním dokumentu.  
 

4. 
Webové stránky  

Doména www.czech-neuro.cz prodloužena do 8/2021. 

Propojení mobilní aplikace s aktualitami a kalendářem akcí webových stránek čns.  

5. Sjezdy a jiné odborné akce 

ČSNS 2019 (Štětkářová, Rajtorová) 
- vyúčtování akce  
- faktura pro vrácení přeplatku  
Výbor ČNS bere na vědomí. 

 
ČSNS 2021 (Kaňovský, Rajtorová) 
 1. – 3. 12. 2021, Olomouc, Clarion - (termín potvrzený, smlouva podepsána) 
Společenské akce: 
Moravské divadlo Olomouc -   1. a 2. 12. 2021, potvrzená rezervace, zatím na oba termíny 
Pevnost poznání - 1. a 2. 12. 2021, potvrzená rezervace, zatím na oba termíny 
Restaurace Entrée - zrušeno, bez další rezervace na 2021 

Deadline na příjem abstraktů    20. září 2021 
Deadline pro včasnou registraci  20. září 2021 
Prodloužení příjmu abstraktů    30. září 2021  

Dodatek smlouvy na organizaci ČSNS 2021 
Harmonogram příprav ČSNS 2021  
Rozpočet úvodní  
Rozpočet k dodatku  

Výbor ČNS souhlasí s dodatkem smlouvy a harmonogramem příprav ČSNS 2021.  
Nabídnout možnost účastníkům uhradit registrační poplatek již letošní rok. 

Návrh rámcové smlouvy na organizaci akcí se společností Guarant na období 2023-2024.Novou 
rámcovou smlouvu na organizaci akcí ČNS společností Guarant odhlasuje až nový výbor ČNS. 
 

SČNS 2022 – Slovensko 
 
ČNA 2022 - Organizaci České neurologické akademie 2022 projedná až nový výbor ČNS 

https://drive.google.com/file/d/12bWX3GPx_QKMk0j97NmBc13ELKmQZtuy/view?usp=sharing
http://www.czech-neuro.cz/
https://drive.google.com/file/d/1_4y3-ZYkl3YqxNU0VjBKDYEqxR_x6I7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4y3-ZYkl3YqxNU0VjBKDYEqxR_x6I7m/view?usp=sharing
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 6.  Vzdělávání 
  
SOR (Bar) 

Informace ohledně SORu a harmonogramu kurzů v roce 2021 - Příloha č.19  
Nový harmonogram kurzů na web + newsletter. Ponechat kurzy, které dobíhají v roce 2020. 

Prof. Marusič, doc. Bar – dotaz na akreditační komisi (prof. Růžičku), zda bylo požádáno o 
opravu Personálního zabezpečení kurzů (kurzu Základy neurologie i předatestačního kurzu).   
 
 
Wikipedia (Marusič, Ridzoň)  
Bude projednáno na příštím zasedáním výboru.  

7. Ekonomika 

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

Zpráva pokladníka   

Hospodaření ČNS ČLS JEP rok 2019 

K srpnu 2020 uhrazena pouze polovina členských poplatků. Členská evidence neposlala výzvu 

k úhradě. Nyní urgují pouze nedoplatek do ČLS JEP, ale ne členský příspěvek do ČNS. Zveřejnit 

výzvu členům, aby si zkontrolovali úhradu svých členských příspěvků – newsletter + web. Ověřit 

na ČLS JEP současnou situaci – Janůrková, Herzig, Šonka. 

Zajistit výplatu odměny pro prof. Herziga přes ČNS z.s. – za základě předloženého vyúčtování, 

které zašle prof. Herzig. 

 

Vyúčtování asociačního managementu 4 - 6/2020  

Přehled nákladů, příjmů, Faktura, Zápočet, přeplatek byl vrácen dne 6.8.2020 

Výbor ČNS bere na vědomí. 

Přehled sponzoringu   

Projednat možnost sponzorského setkání - říjen/listopad - místo, forma, datum? 

V současné době je velký zájem o platinové partnerství (90tis Roche, Desitin, v jednání 

Medtronic) - v nabídce mají možnost se setkat z výborem. Letos není ČSNS, proto by bylo dobré 

najít náhradní termín. Informovat partnery o problémech s osobním setkání, nabídkou on-line 

meeting. Zajistí Guarant. V případě zájmu sponzorů bude výbor informován. 

Návrh smlouvy Pfizer x ČNS  

spolupráce ČNS na projektu www.provasesrdce.cz  

Připomínky k formálním nedostatkům smlouvy předložené Pfizerem vypořádá Tomek.  

8. Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie  
 
Informování o aktuálním stavu (Herzig, Ehler) 
Smlouva s novým nakladatelem Care Comm s.r.o. podepsána  
Výbor ČNS bere na vědomí. 
 

9. Mezinárodní vztahy a spolupráce   
 
WFN - Bednařík 
Neurological Needs Registry – dotazník:https://www.surveymonkey.com/r/WFN_Needs_Registry.  

https://drive.google.com/file/d/1M7GLEYJBEE8rYv-7TKO7PJ0SkaCn-SMj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B247WufEOw7taznfEYWH2Y6IHXBpUq2Y/view?usp=sharing
http://www.provasesrdce.cz/
https://wfneurology.org/wfn-needs-registry
https://www.surveymonkey.com/r/WFN_Needs_Registry
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Výsledek hlasování prof. Bednaříka v rámci volby WFN Trustee:  
Prof. Kailash P. Bhatia (UK)                         3  
Prof. Mustapha El Alaoui Faris (Morocco)   6 
Dr Morris Freedman (Canada)                     1 
Prof. Beomseok Jeon (Korea)                      2 
Dr Chandrashekhar Meshram (India)           4 
Prof. Mohammad Wasay (Pakistan)             5 
 
 
EAN - Ehler 
 
EAN Guideline Reference Center  
Průvodní dopis - příloha č. 11 
 
Dotazník -  vzdělávání v neurologii v ČR 
 https://de.surveymonkey.com/r/PN6FF7J  - vyplněno prof. Marusič 
EAN Named Lectures - Call for nominations 
Helsinky 2022 - termín 5.10.2020 
 
UEMS - Marusič - bude on-line setkání 24. 10. 2020 
 

10.  
 
 

Žádosti o členství, členská základna, čestné členství  
 
Nové žádosti do společnosti: 
MUDr. Adéla Škvorová – Thomayerova nemocnice 
MUDr. Kristýna Blažková – Thomayerova nemocnice 
MUDr. Zuzana Hanzelková – FN Ostrava 
MUDr. Kamila Revendlová – FN Ostrava 
doc. Petra Mandysová – Pardubická nemocnice 
MUDr. Julie Nováková Martínková – FN Motol 
MUDr. Dominika Šťastná – VFN v Praze 
MUDr. Viktoria Kokošová - FN Brno 
  
Výbor souhlasí s přijetím nových členů.  
 
Žádosti o snížení členského příspěvku  
Oznámení o neposkytnutí slevy zajistí Janůrková 
 
Přehled zrušených členství, aktualizace údajů v centrální evidenci   
Výbor ČNS bere na vědomí 
 
Ceny ČNS za nejlepší publikace roku 2019 

- výsledky zveřejněny, oznámeno výhercům, vyplacení odměny v procesu 
- místo předání diplomů 

Předání cen ČNS proběhne korespondenčně. Nabídnout oceněným možnost vlastní prezence a 
komentáře oceněné práce, která se zveřejní na webové stránky ČNS. Termín do 15.11.2020 
 
Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci 2019 
- Cenu za nejlepší článek získal MUDr. Mgr. Adam Tesař a kol. Clinical Variability in P102L 
Gerstmann-Sträussler-Scheinker Syndrome.   
Slavnostní předání cen 13. 10. 2020 v Senátu PČR 
- 3 místo v kategorii monografie získala publikace prof. MUDr. Ivany Štětkářové, CSc. a kol. 
Spinální neurologie 
(2. místo v kategorii monografie skončila další kniha z neurovědních oborů - Adenomy hypofýzy 
od prof. Netuky, ÚVN), 
Výbor ČNS gratuluje oceněným. 

https://www.ean.org/research/ean-guidelines/guideline-reference-center
https://drive.google.com/file/d/18w6nZmIRIkb5Lc_arJfxIEElR1b9TuTX/view?usp=sharing
https://de.surveymonkey.com/r/PN6FF7J
https://drive.google.com/file/d/1PSvJ6zjoGlFSbcOJ205rzft6dnTLhB6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PSvJ6zjoGlFSbcOJ205rzft6dnTLhB6F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcW9OFTS8Gah6NaUk7M1kdrabsKN4Pyi/view?usp=sharing
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11. Informace o ČNS, z. s.  
Bez připomínek  

12. Newsletter 
 

Navrhovaný harmonogram 2020 

1. vydání březen - vydáno 

2. vydání červenec  - vydáno 

3. vydání říjen  - termín pro zaslání podkladů 30.9. musí vyjít na začátku 
října kvůli volbám 

4. vydání prosinec  
 

13. Různé 
 
Volby do předsednictva a revizní komise ČNS ČLS JEP 
 
Dokumenty ČLS JEP (zahrnuté ve volebním manuálu)   
Podklady k elektronických volbám - příprava  /  volby 
Podklady ke korespondenčním volbám - příprava  /  volby 
Průvodní dopis vzor 
Pozvánka k volbám vzor 
Volební lístek vzor 
 
Hlasování výboru ČNS o způsobu provedení voleb do výboru 2021-2024 

● výbor odhlasoval regionálního rozdělení voleb do výboru 
● výbor odhlasoval korespondenční formu voleb 
● sběr kandidátů emailem i korespondenčně  
● volební komise návrh Zdeněk Kadaňka -  Brno, Jolana Marková - Praha, Jaroslav 

Jeřábek – Praha, Tomáš Dorňák - Olomouc, Adam Tesař – Praha,  Pavel Kalvach - 
Praha. Kadaňka a Kalvach souhlasí, ostatní osloví Janůrková. 

● Termín voleb - 1.11. - 30.11. 2020 
Janůrková připraví nový volební manuál dle odhlasovaných podmínek.   
 
Přehled činnosti výboru 2017 - 2020 
Příprava dokumentu - přehled činností, významné události a úspěchy výboru za období 2017 – 
2020.   Jakékoliv náměty na doplnění či obsah jsou vítány.  
Prof. Brázdil sepíše zprávu o činnosti sekcí.  
 

Návrhy na Ceny J. Hlávky za rok 2019  
Návrh výboru ČNS na Cenu J. Hlávky: publikace - Spinální neurologie, Štětkářová a kol. 
vydavatelství Maxdorf – Zatím nejsou známy výsledky.  

Asociační management - projekty  (Guarant)  
 
CzechNeurOnline  - Marusič 
https://www.czechneuronline.cz / 
Zveřejněny prezentace z výukových kurzů z ČSNS 2019 
Navrhnout administrátora portálu z řad mladých neurologů - možný honorář 
Ipsen - partner portálu. Zájem o zveřejnění příspěvků. Přípravu smlouvy zajistí Guarant.          

Mobilní aplikace - Tomek 
Statistika stažení - k 7. 9. 2020 staženo 257x ( v lednu 95x) 
Přidána záložka Kongresy - nyní aktuálně Cerebrovaskulární kongres  
Národní kongres ČSNS má vlastní aplikace propojení na ostatní prezentace sjezdu 

https://drive.google.com/file/d/11AXoEwrf0z_v13hxwRkmXS80RTT8g_xG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18FPsHvD99eihAD2_upL7vwPB9K7SaDCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tJUI_Z49rMjVU1-Y5T_sbn49S8L808Nd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PL5DrJZQBlsTGvXN8NpGwXQRmXBJaqE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qud0WabNkNga_70QFVyCrj7L0thRuw-Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p_m8aaKI63l7CEIeSsU19CQqggQz6L-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cC-jMlS8dT-EbXQ-i60lhpxYCls-Au-o/view?usp=sharing
https://www.czechneuronline.cz/
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Vhodné pro menší neurologické akce  
Možnost zasílat krátké notifikace (COVID, odborné akce, důležitá sdělení) 
Navrhnout administrátora aplikace z řad mladých neurologů - možný honorář 

 
Vedení sekretariátu ČNS - Veronika Janůrková 
Vedení sekretariátu ČNS zajišťuje nově Veronika Janůrková. Guarant nadále zajišťuje asociační 
management -  sponzoring, příprava kongresu, účetnictví, organizaci zasedání výboru. Úzká 
spolupráce a výměna informací mezi sekretariátem a Guaratem. 

 
 
 

Příští schůze výboru v roce 2020/2021:   
 
Termín příštího zasedání se stanoví dle aktuální situace a výsledků voleb. Hlasování o termínu 
přes Doodle zajistí Janůrková 
 

 


