
Zápis ze zasedání výboru 

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

28. 3. 2014 – Olomouc 

Přítomni:  Brázdil Milan, Hluštík Petr, Jech Robert, Keller Jiří, Krajča Vladimír, 
Kremláček Jan, Marusič Petr, Novotná Irena, Petránek Svojmil; 

Omluveni:  Bareš Martin, Štětkářová Ivana; 

Zastoupení revizní komise: -  

Hosté: - ; 

 

Program jednání: 

 1 – smlouva ECCN 2015 

 2 – forma vyjádření pocty prof. Amblerovi v rámci ČSSKN sjezdů 

 3 – informace o 61. sjezdu ČSSKN  

 4 – informace o řešení situace kolem funkčních odborností 

 5 – další zasedání výboru 

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy výboru.  

ad 1. 

smlouva ECCN 2015  

Výbor ČSKN pověřil prof. Ivana Rektora, na základě jeho vlastní žádosti, zastoupením ČSKN v soutěži 
o pořádání 15. sjezdu ECCN. Výběr organizátora proběhl na zasedání General Assembly EC-IFCN při 
14. sjezdu ECCN v Římě (23. 6. 2011). Ivan Rektor společně s ing. Miksou (společnost Guarant) 
přednesli nabídku, která byla pozitivně přijata a Ivanu Rektorovi i tedy i ČSKN byl dán mandát k 
pořádání 15. konference ECCN .  
 
Přílohou zápisu je návrh smlouvy mezi ČLS JEP, zastupující naši společnost, a firmou Guarant. 
Smlouva ČSKN zajistí formální a logickou účast na konání 15. evropské konference pro klinickou 
neurofyziologii (http://www.eccn2015.eu/), která se bude konat 30. 9. – 4. 10.  2015 v Brně. 
Konference je pro nás prestižní záležitost a získáme 10.000,-Kč za sestavení vědeckého programu. Za 
realizaci vědeckého programu je odpovědný Ivan Rektor a mezinárodní poradní  sbor konference, 
případně lokální organizační výbor. Součástí obou orgánů konference jsou členové našeho výboru 
(Martin, Milan, Robert, Jan).  Smlouva prošla kontrolou na straně sekretariátu ČLS JEP i firmy 
Guarant. 

 Hlasování -  pro: 8  proti: 0  zdrželi se: 0 

 Závěr: Výbor schválil podepsání smlouvy. 

 

http://www.eccn2015.eu/


Podle pravidla 2x v Čechách a jednou na Slovensku by měl být 62. Společný sjezd české a slovenské 
společnosti pro klinickou neurofyziologii tentokrát na Slovensku. V důsledku organizace 15. sjezdu 
ECCN v příštím roce výbor navrhuje sloučit konání obou sjezdů a tento názor projednat se Slovenskou 
společností pro klinickou neurofyziologii. 

Podmínkou pro připojení ČSSKN ke ECCN je výška poplatku pro členy ČSKN na hladině obvyklé pro 
sjezdy ČSSKN a 20% podíl na zisku. Projednáním této problematiky s hlavním organizátorem Ivanem 
Rektorem byl pověřen Milan Brázdil. 

 Hlasování -  pro: 8  proti: 0  zdrželi se: 0 

 Závěr: Výbor schválil přidružení sjezdů a projednání návrhu s SSKN. 

ad 2. 

forma vyjádření pocty prof. Amblerovi v rámci ČSSKN sjezdů 

Výbor navrhnul ustanovení vyžádané přednášky jako vyjádření pocty nedávno zesnulému čestnému 
členovi naší společnosti prof. Amblerovi. Přednáška ponese jeho jméno a bude prezentována v rámci 
konání ČSSKN sjezdů organizovaných ČSKN. 

 Hlasování -  pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 1 

 Závěr: Výbor schválil ustanovení vyžádané přednášky na památku prof. Z Amblera. 
 

Pro nadcházející 61. sjezd ČSSKN výbor navrhl a jednomyslně schválil, že vyžádanou přednášku na 
památku Z. Amblera  přednese prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. 

 Hlasování -  pro: 9  proti: 0 zdrželi se: 0 

 

ad 3. 

informace o 61. sjezdu ČSSKN 17-18. 10. 2014 

Organizátor Petr Hluštík přednesl výboru následující informace o nadcházejícím sjezdu: 
- pro konání sjezdu je rezervovaný prostor v centru Olomouce v několika sálech; 
- sjezd budou doprovázet dvě satelitní symposia;  
 (Multiple Sclerosis a Movement Disorders – 15. -16. 10. 2014); 
- pro sjezd i symposia bude jedna registrace.  

Výbor diskutoval problematiku neurofyziologické školy, která bude součástí sjezdu a konstatoval, že 
program školy by neměl probíhat souběžně s vědeckým programem sjezdu a neměl by umožnit 
jednomu účastníkovi současné zapsání „basic“ a „advanced“ části školy.  

Diskutovány byla i problematika umístění školy, „hands on“ kurzů a témat školy. Diskuse nepřinesla 
konkrétní závěry. Pro opakovanou pozitivní zkušenost s pořádáním neurofyziologické školy 
v minulých letech byl organizací NF školy pověřen Robert Jech.  



 Hlasování -  pro: 8  proti: 0 zdrželi se: 1 
 

Vladimír Krajča výboru sdělil nabídku SBMILI, že v rámci 61. ČSSKN zorganizuje workshop „Číslicové 
zpracování EEG“. Dále SBMILI nabízí formální i finanční spoluúčast při organizaci sjezdu.  

Oba návrhy výbor s radostí akceptoval. 

Informace o volbě vyžádaného řečníka, důležitých termínech sjezdu budou sděleny organizátorem, 
Petrem Hluštíkem, jako samostatná informace.  

ad 4. 

Informace o řešení situace kolem funkčních odborností 

Ebu Petránek a Petr Marusič podali zprávu o současném stavu kolem udělených funkčních 
odborností. Bylo konstatováno, že dosud bylo uděleno 494 foEEG a že je třeba řešit situaci kolem 
komisí pro přidělování funkčních odborností zejména ve smyslu upřesnění jejich složení, pravomocí, 
povinností a sjednocení podmínek pro přidělování funkčních odborností s ohledem na atestace a 
absolvované kurzy. Výbor se shodl, že je nutné v dohledné době (určeno do 2 týdnů) vypracovat 
návrh statutu komisí, který bude po diskusi a schválení výborem ČSKN podstoupen ostatním 
společnostem podílejícím se na chodu komisí k připomínkám (ČNS ČLS JEP, ČLPE ČLS JEP, ČSDN ČLS 
JEP). 

Výbor pověřil přípravou návrhu statutu komisí Jana Kremláčka a Petra Marusiče.  

 

ad 5. 

Další zasedání výboru proběhne na 61. ČSSKN 

 
 Zapsal Jan Kremláček 

V Olomouci 25. 3. 2014 
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