STANOVY
komisí pro funkční odbornosti
v klinické neurofyziologii

Tento dokument obsahuje ustanovení a základní pravidla činnosti komisí pro funkční
odbornosti (dále jen komise). Smyslem komisí je zajištění standardní kvality provedení a
interpretace výkonů v oblasti elektroencefalografie, elektromyografie, evokovaných
potenciálů a intraoperační neurofyziologie.

Přijato výborem České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
dne 28. 5. 2014
Přijato výborem České neurologické společnosti ČLS JEP
dne 23. 5. 2014
Přijato výborem České ligy proti epilepsii ČLS JEP
dne 23. 5. 2014

Přijato výborem Společnosti dětské neurologie ČLS JEP
dne 5. 6. 2014

§1 Zřizovatelé komisí

(1) Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP (dále jen „ČSKN“) společně s Českou
neurologickou společností ČLS JEP (dále jen „ČNS“), Českou ligou proti epilepsii ČLS JEP (dále jen
„ČLPE“) a Společností dětské neurologie ČLS JEP (dále jen „SDN“) na základě vzájemné dohody
zřizují komisi pro funkční odbornost v elektroencefalografii (dále jen „komise foEEG“).
(2) ČSKN společně s ČNS a SDN na základě vzájemné dohody zřizují komisi pro funkční odbornost
v elektromyografii (dále jen „komise foEMG“).
(3) ČSKN společně s ČNS a SDN na základě vzájemné dohody zřizují komisi pro funkční odbornost
v evokovaných potenciálech (dále jen „komise foEP“).
(4) ČSKN zřizuje komise pro funkční odbornost v intraoperační neurofyziologii v oblasti
intrakraniální EEG a přímá kortikální stimulace (dále jen „komise foION-ECoG“), evokované
potenciály (dále jen „komise foION-EP“) a mikroregistrace pro účely hluboké mozkové stimulace
(dále jen „komise foION-MER-DBS“).

§2 Složení a jmenování komisí

(1) Členy komisí jmenují jednotlivé výbory zřizovatelských společností zpravidla během svého
prvního zasedání v novém funkčním období.
(2) Komisi foEEG o devíti členech tvoří tři zástupci ČSKN, dva ČNS, dva ČLPE a dva SDN.
(3) Komisi foEMG o šesti členech tvoří tři zástupci ČSKN, dva ČNS a jeden SDN.
(4) Komisi foEP o šesti členech tvoří tři zástupci ČSKN, dva ČNS a jeden SDN.
(5) Komise foION-ECoG sestává z pěti členů ČSKN.
(6) Komise foION-EP a sestává ze čtyř členů ČSKN.
(7) Komise foION-MER-DBS sestává ze tří členů ČSKN.
(8) Komise si volí svého předsedu ze členů zastupujících ČSKN. Volba předsedy probíhá vždy po
jmenování zástupců ČSKN do komise.
(9) Předseda komise koordinuje její činnost a je odpovědný za dodržování uvedených pravidel.

§3 Funkční odbornosti

(1) Komise je oprávněna udělit příslušnou funkční odbornost za následujících podmínek:
a) žadatel o funkční odbornost (dále jen žadatel) získal specializovanou způsobilost v oboru
neurologie nebo dětská neurologie;
b) žadatel absolvoval školení na příslušném akreditovaném pracovišti podle § 4;
c) žadatel splnil další podmínky, které stanovila komise pro příslušnou funkční odbornost a
zveřejnila na stránkách ČSKN - http:\\www.neurofyziologie.cz (dále jen stránky ČSKN);
d) žadatel uspěl ve zkoušce před zkušební komisí, která se sešla v nadpolovičním počtu
členů příslušné komise
e) žadatel zaplatil poplatek 600 Kč.
(2) Na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise může být uchazeči povolena
výjimka z podmínek nutných pro udělení funkční odbornosti.
(3) Udělená funkční odbornost nabývá platnosti předáním certifikátu, nejpozději do jednoho měsíce
od splnění podmínek pro její udělení.
(4) Na základě závažných pochybení v uplatňování funkční odbornosti má komise, při souhlasu
nadpoloviční většiny jejích členů, právo již přidělenou funkční odbornost odebrat.
(5) O přidělených funkčních odbornostech vede komise záznam, který zveřejnuje a pravidelně
(minimálně jednou ročně) aktualizuje na stránkách ČSKN.

Stanovy komisí pro funkční odbornosti v klinické neurofyziologii

str. 2

§4 Akreditace pracoviště

(1) Na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů je komise oprávněna žadateli o oprávnění
ke školení uchazečů udělit akreditaci v příslušné funkční odbornosti za následujících podmínek:
a) žadatel je držitelem příslušné funkční odbornosti a provádí příslušné neurofyziologické
výkony pravidelně a na vysoké odborné úrovni;
b) žadatel splnil všechny další podmínky akreditace včetně rozsahu a náplně školení tak, jak
stanovila a zveřejnila na stránkách ČSKN příslušná komise.
(2) Akreditace nabývá platnosti předáním certifikátu žadateli, nejpozději do jednoho měsíce od
souhlasu komise s jejím vydáním.
(3) Akreditace platí pět let od udělení. Příslušná komise může její platnost opakovaně prodloužit
(vždy nejdéle na dalších pět let) na základě žádosti držitele, a pokud jsou nadále splněny výše
uvedené podmínky.
(4) Akreditace zaniká porušením aktuálních podmínek nutných pro akreditaci.
(5) O přidělených akreditacích vede komise záznam, který zveřejňuje a pravidelně (minimálně
jednou ročně) aktualizuje na stránkách ČSKN.

§5 Další ustanovení

(1) Komise se schází nejméně jednou ročně, aby posoudila doručené žádosti o udělení funkční
odbornosti a akreditaci školícího pracoviště.
(2) Za práci v komisi náleží jejím členům odměna. Odměna činí 80% příjmu ze správních poplatků
uhrazených žadateli. Zbývajících 20% náleží ČSKN za administrativní a koordinační činnost.
(3) Cestovné hradí jednotlivé společnosti svým zástupcům.
(4) Činnosti, práva a povinnosti komisí, které nejsou tímto dokumentem pojednány (např. zánik
komisí) jsou řešeny výbory odpovídajících zřizujících společností.
(5) Dokument nabývá účinnosti dnem obdržení souhlasu výborů zřizujících společností.
V Hradci Králové dne 23. 5. 2014
doc. ing. Jan Kremláček, Ph.D.
předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii
odborné společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Šonka, CSc.
předseda České neurologické společnosti
odborné společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
předseda České ligy proti epilepsii
odborné společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, CSc.
předsedkyně Společnosti dětské neurologie
odborné společnosti ČLS JEP
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