
 

REGISTRACE 
Registrační poplatky 
 

 Včasný poplatek 
do 30. září 2021 

Pozdní poplatek  
od 1. října  2021 

Lékař – člen ČNS / člen SNS 2 800 Kč / 115 EUR 3 800 Kč / 155 EUR 

Lékař – nečlen 4 000 Kč / 160 EUR 4 800 Kč / 195 EUR 
Student LF, Doktorand* 1 700 Kč / 70 EUR 2 500 Kč / 100 EUR 

Sestra , Laborant, Nelékař 1 700 Kč / 70 EUR 2 500 Kč / 100 EUR 

Výukový kurz 350 Kč / 15 EUR 390 Kč / 15 EUR 

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu. 

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Měna se nastaví automaticky dle zadané země v on-l ine 
formuláři. 
Upozornění: 
Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou registraci. V případě, že platba 
nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen. 
 

REGISTRAČNÍ POPLATEK PRO LÉKAŘE, SESTRY, STUDENTY I NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY 
ZAHRNUJE: 

 vstup na odborný program ve dnech 1. až 3. prosince 2021 
 vstup na výstavu 
 vstup na posterovou sekci 
 občerstvení v průběhu sjezdu 
 vstup na slavnostní zahájení (úvodní přednáška) 
 sjezdové materiály včetně Finálního programu a Sborníku abstraktů 
 potvrzení o účasti 

Vstupenka na společenský program bude upřesněna později. Nebude zahrnuta v registračním poplatku. V případě 
zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného 
registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované 
heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on -line 
platební systém (viz. Platební podmínky). Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů 
zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby. V případě skupinové registrace (10 účastníků 
a více) kontaktujte Sekretariát sjezdu csns2021@guarant.cz. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč nebo v EUR v plné výši před začátkem sjezdu, 
a to bankovním převodem nebo platební kartou. 

1. Platební karta 
Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno 
na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club. 
 

https://secure.guarant.cz/csns2021/UserPages/InteractiveAppForms.aspx
mailto:csns2021@guarant.cz
https://secure.guarant.cz/csns2021/UserPages/InteractiveAppForms.aspx


2. Bankovní převod 
Bankovní údaje s desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění 
registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena. 
Platba bankovním převodem je možná do 20. listopadu 2021. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební 
kartou prostřednictvím On-line platebního systému. 
Daňový doklad 
Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby. 
Zrušení registrace 

Sekretariát sjezdu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem na csns2021@guarant.cz. 
Zrušení po telefonu nebude akceptováno. 
 

PO ZRUŠENÍ REGISTRACE BUDOU UPLATŇOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ STORNO PODMÍNKY: 

Termín zrušení registrace      Storno poplatek 

do 1. října 2021                                  bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč  
od 2. do 31. října 2021                  50 % registračního poplatku 
od 1. l istopadu 2021                  100 % registračního poplatku 
 
V případě jakékoli změny registrace ze strany účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč 
manipulační poplatek. V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci si GUARANT International vyhrazuje právo 
účtovat 150 Kč manipulační poplatek. 
Změna jména 

Pokud se nemůžete akce zúčastnit, můžete za sebe poslat kolegu nebo kolegyni. Manipulační poplatek za změnu 
jména činí 150 Kč. Požadavek na změnu jména musí být zaslán emailem Sekretariátu sjezdu na 
csns2021@guarant.cz. Změna jména není možná po 1. listopadu 2021. 
 

UBYTOVÁNÍ 

 Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát sjezdu) byla ustanovena oficiálním 
zprostředkovatelem a bude zajišťovat všechny související záležitosti. Pro účastníky sjezdu je zajištěno ubytování 
různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc. 

SEZNAM HOTELŮ 

Jak si rezervovat ubytování 
K rezervaci ubytování využijte prosím On-line ubytovací formulář.  
On-l ine ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osobními údaji a 
heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře. Požadavky na 
rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát sjezdu přicházet. Vzhledem k velké poptávce 
a skutečnosti, že množství pokojů je l imitováno, rezervujte si ubytování co nejdříve. 
Skupinové rezervace: Pro skupinové rezervace kontaktujte prosím sekretariát sjezdu na e-mailové adrese 
csns2021@guarant.cz. 
Potvrzení ubytování 
Aby byla Vaše rezervace garantována, je nutno obratem uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby 
za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem. Neobdržíme-li platbu do data splatnosti uvedeného 
na Vaší faktuře, rezervace bude automaticky zrušena. Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné 
atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi 
požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou 
složení depozitu v hotovosti. 
Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování 
Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát 
sjezdu e-mailem csns2021@guarant.cz. V případě zrušení akce z vyšší moci si GUARANT International vyhrazuje 
právo účtovat manipulační poplatek. Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení sjezdu. Prosíme účastníky 
sjezdu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát 
sjezdu, který veškeré změny vyřizuje. 
Storno podmínky 
V případě zrušení, zkrácení termínu hotelové rezervace a nedojezdu budou platit následující storno podmínky: 

https://secure.guarant.cz/csns2021/UserPages/InteractiveAppForms.aspx
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Termín zrušení rezervace Storno poplatek 

do 24. října  2021 bez s torno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč 
od 25. října  do 10. l i s topadu 2021 50 % storno poplatek ze zrušeného ubytování  

od 11. l i s topadu do 18. l i s topadu 2021 80 % storno poplatek ze zrušeného ubytování  
od 19. l i s topadu včetně nedojezdu  100 % z celkové ceny ubytování 

 
V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12.00 následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. 
Informujte proto, prosím, sekretariát sjezdu o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu. 

Platební podmínky 

1. Platební karta 
Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno 
na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club. 
2. Bankovní převod 
Bankovní údaje s desetimístným variabilním symbolem Vám budou automaticky zaslány po vyplnění ubytovacího 
formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a ubytování nebude potvrzeno. 
Platba bankovním převodem je možná do 16. listopadu 2021. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební 
kartou prostřednictvím On-line platebního systému. 
Daňový doklad 
Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby. 
 

PŘEDBĚŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

VÝUKOVÉ KURZY 
Pro účastníky sjezdu je připraveno 11 výukových kurzů, které jsou určeny jak pro kolegy ve specializační přípravě, 
tak pro zkušené neurology, kteří si přejí získat nové praktické informace z jiných oblastí oboru, než na které se 
specializují. Registrace na kurzy je zvlášť zpoplatněna z důvodu nutného omezení počtu účastníků pro každé téma. 
Požadavky budou uspokojovány dle pořadí došlých přihlášek. 
Postup registrace 

V případě zájmu o registraci na výukový kurz, prosím přejděte na ON-LINE registrační formulář. V rámci tohoto 
formuláře je možné si zarezervovat jednotlivé kurzy. Kurzy probíhají v časových blocích; věnujte proto pozornost 
výběru kurzů – z jednoho bloku si můžete zvolit vždy jen jeden kurz. Instruktážní kurzy je možné dokoupit i  na 
místě, kvůli omezené kapacitě ovšem není možné garantovat, že bude Vámi vybraný kurz stále k dispozici. 
Ceny kurzů 

Registrační poplatek za kurz činí 350 Kč / osobu / kurz. 
Cena je uvedena včetně 21 % DPH. 
Anotace 
Anotace k jednotlivým kurzům budou zveřejněny později. 
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SEZNAM KURZŮ 
číslo kurzu 

čas kurzu 

název kurzu předseda/předsedkyně 

sekce 
sekce ČNS/SNS 

1 

8.30–10.00 

Perspektivy v neurofarmakologii 

 
Nemoci RS spektra 

MUDr. Marek Peterka  
Epilepsie 

MUDr. Kata l in Štěrbová  
Neuromuskulární onemocnění 

prim. MUDr. Pavel  Houška, MUDr. Václav Boček, Ph.D.  
Neuroonkologie 

MUDr. Ji ří Pol ívka, CSc. 

MUDr. Ji ří Pol ívka, CSc. 

Neurofarmakologická 
sekce ČNS 

2 
8.30–10.00 

Specifické aspekty diagnostiky neurologických onemocnění u dětí 
 

Neurologické vyšetření kojenců a malých dětí 
MUDr. Vi lém Novák, Ph.D. 

EEG v dětském věku 
prof. MUDr. Pavel  Kršek, Ph.D. 

Neurozobrazení u dětí 

MUDr. Martin Kynčl , Ph.D. 

prof. MUDr. Pavel  Kršek, 
Ph.D. 

Společnost dětské 
neurologie ČNS 

 
MUDr. Miriam Kolníková, 

Ph.D. 

Sekcia detskej neurológie 
SNS 

3 
10.30–12.00 

Diagnostika vertebrogenních onemocnění 
 

Jak postupovat u pacienta s akutním vertebrogenním syndromem?  
doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. 

Indikace a přínos elektrofyziologického vyšetření u vertebrogenních 
onemocnění 

doc. MUDr. Eva  Vlčková, Ph.D. 

Diagnostika a diferenciální diagnostika akutní míšní léze 
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. 

doc. MUDr. Blanka 
Adamová, Ph.D. 

Vertebrogenní 
problematika ČNS 

 
MUDr. Mi los lav Dvorák  

Sekcia 

neurovertebrologická 

4 
10.30–12.00 

Bolest hlavy vyvolaná nadužíváním léčiv (medication-overuse 
headache, MOH) 

 
Prevalence a prevence MOH 

MUDr. Tomáš  Nežádal , Ph.D. 

MOH – nejčastěji nadužívané medikace 
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D. 

Odvykací a profylatická terapie MOH  
MUDr. Andrea Petrovičová  

CGRP protilátky v léčbě MOH  
MUDr. Jolana Marková  

Soubor pacientů s MOH (Olomouc) 
MUDr. Petr Pol idar 

MUDr. Tomáš  Nežádal , 
Ph.D. 

Sekce pro diagnostiku a 
léčbu bolesti hlavy ČNS 

 

prof. MUDr. Peter 
Valkovič, Ph.D. 

Sekcia pre bolesti hlavy 
SNS 

5 

10.30–12.00 

Neurointenzivní medicína – Praktické střípky z neurointenzivné péče 

 
Sedace v NI péči + neklidný pacient 

MUDr. Roman Havl íček  
Obecné základy monitorace pacienta v podmínkách JIP + 

neuromonitorace + zajištění neurointenzivního pacienta 
MUDr. Aleš  Novák 

Praktický přístup k terapii edému mozku + nitrolební hypertenze 
MUDr. René Jura  

Výživa + tekutiny u neurointenzivního pacienta 
MUDr. Ivana Šarbochová  

Neurotraumatologie (kdo patří na JIP) 
MUDr. Petr Hon 

MUDr. Ivana Šarbochová  

Neurointenzivistická 
sekce ČNS 

 
prim. MUDr. Michal  

Kováčik 

6 

14.00–15.30 

Cerebrovaskulární problematika 

 
Multimodální CT vyšetření v diagnostice akutní ischemické CMP 

doc. MUDr. Michal  Bar, Ph.D. 

doc. MUDr. Aleš  Tomek, 

Ph.D. 
Cerebrovaskulární sekce 

ČNS 



Intravenózní trombolýza v léčbě akutní mozkového infarktu – 

minimum pro běžnou klinikou praxi 
MUDr. Ji ří Neumann  

Neurosonologické minimum do praxe 
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. 

Škály v cévní neurologii 
MUDr. Martin Kovář, MUDr. Petra  Reková  

Endovaskulární léčba ischemické CMP – minimum pro praxi 
MUDr. Vladimír Nosáľ 

Sekundární prevence ischemické CMP – minimum pro praxi 
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, Ph.D . 

 

doc. MUDr. Vladimír 
Nosáľ, Ph.D. 

Sekcia pre 
cerebrovaskulárne 

ochorenia SNS 

7 
14.00–15.30 

Zánětlivé neuropatie, diagnostika a léčba – update 2021 
 

Nové CIDP Guidelines – klinická a paraklinická část 
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. 

Elektrodiagnostika CIDP 
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 

Nodo/paranodopatie 
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 

Nové směry v léčbě CIDP 
prim. MUDr. Stanis lav Voháňka, CSc. 

prim. MUDr. Stanis lav 
Voháňka, CSc. 

Neuromuskulární sekce 
ČNS 

doc. MUDr. Peter Špalek, 
Ph.D. 

Sekcia pre 
neuromuskulárne 

ochorenia SNS 

8 
14.00–15.30 

Pomocná vyšetření v diagnostice demence a kognitivní poruchy  
 

Likvorové a sérové biomarkery 
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. 

MR 

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. 
SPECT a PET 

prof. MUDr. Aleš  Bartoš , Ph.D., prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.  
Biopsie a autopsie 

doc. MUDr. Robert Rus ina, Ph.D. 

doc. MUDr. Robert Rusina, 
Ph.D. 

Sekce kognitivní 
neurologie ČNS 

 

doc. MUDr. Stanis lav 
Šutovský, Ph.D. 

9 
16.00–17.30 

Pomocná (paraklinická) vyšetření v extrapyramidové neurologii 
 

Strukturální zobrazovací vyšetření 
MUDr. Petr Dušek, Ph.D. 

Funkční zobrazovací vyšetření 
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. 

Likvorologie a sérologie 
MUDr. Kateřina  Menš íková, Ph.D. 

Neurofyziologická vyšetření 
MUDr. Martina  Bočková  

Genetické vyšetření 
MUDr. Ján Necpál  

doc. MUDr. Marek Baláž, 
Ph.D. 

Extrapyramidová sekce 
ČNS 

 
doc. MUDr. Matej 

Škorvánek, Ph.D. 
Sekcia extrapyramidových 

ochorení SNS 

10 

16.00–17.30 

Zahájení léčby po prvním záchvatu 

 
Zahájení léčby po prvním záchvatu – diskuze nad 3 modelovými 

kazuistikami 
prof. MUDr. Petr Marus ič, Ph.D., prof. MUDr. Mi lan Brázdi l , Ph.D.  

doc. MUDr. Hana 

Ošlejšková, Ph.D. 
Česká liga proti epilepsii 

 
doc. MUDr. Vladimír 

Donáth, Ph.D. 
Slovenská liga proti 

epilepsii 

11 
16.00–17.30 

Neuromyelitis optica a onemocnění jejích širšího spektra 
 

Úvod do problematiky NMOSD 
doc. MUDr. Jarmi la  Szi las iová, PhD. 

Patogeneze a klinický obraz NMOSD a MOGAD  
MUDr. Petra  Nytrová, Ph.D. 

Terapie relapsů 
MUDr. Pavel  Hradílek, Ph.D. 

Chronická a symptomatická léčba 
prim. MUDr. Marta  Vachová  

Význam magnetická rezonance a typické nálezy u NMOSD a MOGAD  

prof. MUDr. Jan Mareš , 
Ph.D. 

Sekce klinické 
neuroimunologie a 

likvorologie ČNS 
 

MUDr. Marianna Vitková, 
Ph.D. 

Sekcia sclerosis multiplex 
SNS 



prof. MUDr. Manuela  Vaněčková, Ph.D. 

Optická neuritida a význam OCT u NMOSD a MOGAD  
MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D. 

Diferenciální diagnostika NMOSD a MOGAD 
MUDr. Petra  Nytrová, Ph.D. 

 

SPOLEČENSKÝ PROGRAM 

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ NA SJEZDU 

Datum: středa 1. prosince 2021 
Čas: 19.15 
Místo: Clarion Congress Hotel Olomouc – Hlavní sál 

Součástí slavnostního uvítání budou úvodní proslovy a požehnání. 
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Datum: středa 1. prosince 2021 

Čas: 20.15 
Místo: Moravské divadlo Olomouc, Horní nám. 22, Olomouc 

Cena pro účastníky: 550 Kč / 22 EUR 
Místa v hledišti nejsou číslována, diváci si sedají l ibovolně dle vstupu do hlediště. 
Počet vstupenek je omezený. Vstupenky je možné zakoupit do 25. listopadu 2021 do 12.00. 
Představení: Jan Vrba: Boží mlýny – Drama s písněmi Jarka Nohavici 
Působivý román Jana Vrby z roku 1919 vypráví o tragickém osudu jedné sedlácké rodiny, jíž zničila křivá přísaha 
jednoho z jejích členů, kterou pronesl na smrtelném loži. Silný a dojemný příběh je opřen o základní myšlenky 
humanity, spravedlnosti a víry v mravní a duchovní sílu jedince i  společnosti jako takové. Režie románové předlohy, 
která svým poselstvím nachází platnost v každé době, se zhostí umělecký šéf olomoucké činohry Roman Vencl. 
Dramatizaci vytvoří společně s Miroslavem Ondrou, který se zároveň ujme role dramaturga této inscenace. Celý děj 
bude zasazen do prostředí hanáckého regionu a podpořen písněmi Jarka Nohavici. Právě jejich jedinečná poetika a 
křehkost by měla posunout význam celé inscenace daleko za hranice našeho kraje. Dlouhá jednání s panem 
Nohavicou vyústila ve vzájemnou dohodu, která nemá na současné české divadelní scéně obdoby. Moravské 
divadlo Olomouc je tak jediným divadlem u nás, jemuž je dovoleno použít v představení Nohavicovy písně a živě je 
interpretovat. 
Více informací o představení najdete zde. 
 

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ 

Datum: čtvrtek 2. prosince 2021 
Čas: 20.15–22.30 

Místo konání: Pevnost poznání, 17. l istopadu 7 – Areál Korunní pevnůstky 

Cena pro účastníky: 150 Kč / 6 EUR 

Vstupenky je možné zakoupit do 25. listopadu 2021 do 12.00 hodin. 
Cena za Společné setkání odborníků není zahrnuta v registračním poplatku. Účastníci si platí tento večer z vlastních 
zdrojů, není tedy není hrazen z příspěvků firem. 
Součástí vstupného je uvítací přípitek, lehké občerstvení a možnost vstupu do tří výstavních expozic Pevnosti 
poznání. Prohlídky expozic budou probíhat s odbornými průvodci. 
Místo, kde se psala historie 
V zachovalém areálu Korunní pevnůstky v Olomouci sídlí vzácná historická stavba s dřevěnou konstrukcí. V roce 
1857 se stala neoddělitelnou součástí fortové pevnosti. zatímco tehdy se v ní skladovala dělostřelecká munice, 
dnes je rafinovaným útočištěm pro vědu a neformální vzdělávání. 
Expozice: 

 věda v pevnosti 
 živá voda 
 rozum v hrsti  

Více informací zde. 

 

https://www.csns2021.cz/spolecensky-program/
http://www.moravskedivadlo.cz/cinohra/repertoar/bozi-mlyny/?s=detail
https://www.pevnostpoznani.cz/expozice/


KONTAKT 

POŘÁDAJÍCÍ SPOLEČNOSTI 

Česká neurologická společnost ČLS JEP 
Slovenská neurologická spoločnosť 
 
Organizační sekretariát 
GUARANT International spol. s r. o. 
Českomoravská 19 
190 00  Praha 9 
Telefon: +420 284 001 444 
E-mail: csns2021@guarant.cz 
Web: http://www.guarant.cz 

 

 

 

Obsah, grafická vyobrazení, zvukové nahrávky, videosekvence a texty na webových stránkách, které jsou zveřejněné společností 

GUARANT International spol. s r. o. podléhají autorským právům. Šíření, rozmnožování nebo užití grafických vyobrazení, 

zvukových nahrávek, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez výslovného souhlasu autora 

není přípustné. GUARANT International spol. s r. o. nenese odpovědnost za případné porušení autorského práva v případě jejich 
neoprávněného užití třetími osobami. 

https://guarant.cz/
https://www.czech-neuro.cz/
https://www.sksnes.sk/
https://www.sksnes.sk/
http://www.guarant.cz/
mailto:csns2021@guarant.cz
http://www.guarant.cz/

