ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII
Odborná společnost 054
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

STANOVY

Přijaté delegáty České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
dne 29. 10. 2012

Schváleny předsednictvem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
dne 5.12. 2012

Část první

Základní ustanovení
§1

(1) Česká společnost pro klinickou neurofyziologii (dále jen „ČSKN“) je odbornou společností České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČLS JEP“). Pod názvem „Czech society for
clinical neurophysiology” je složkou Mezinárodní federace klinické neurofyziologie –
International Federation of Clinical Neurophysiology (dále jen „IFCN“) a její evropské kapitoly –
European Chapter of International Federation of Clinical Neurophysiology (dále jen „EC-IFCN“).

(2) ČSKN je dobrovolným sdružením lékařů a ostatních osob ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

(3) ČSKN působí na území České republiky a spolupracuje s IFCN a EC-IFCN na mezinárodní úrovni
v oblasti klinické neurofyziologie.

(4) ČSKN nemá právní subjektivitu, ve své odborné činnosti je autonomní a nese za výkon své
činnosti plnou odpovědnost. Poslání, cíle a formy činnosti OS jsou shodné s posláním a cíli ČLS
JEP.

Část druhá

Organizační uspořádání
§2
Orgány

(1) ČSKN má tyto orgány:
a)
b)
c)
d)
e)

shromáždění delegátů
výbor
revizní komisi
komise pro udělování funkčních odborností
delegáta/delegáty IFCN

(2) ČSKN si může zřizovat podle potřeby poradní orgány (např. Pracovní skupiny a komise).

(3) Funkční období členů výboru a revizní komise je čtyřleté, pokud shromáždění delegátů
nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období.

§3
Shromáždění delegátů

(1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem společnosti. Právo účasti na jednání shromáždění
delegátů má každý člen ČSKN.
(2) Delegátem se stává člen ČSKN
(http:\\www.neurofyziologie.cz).

(3)

po

elektronické

registraci

na

stránkách

ČSKN

(4) Podmínky svolání shromáždění delegátů upravuje Jednací řád ČLS JEP.
(5) Oprávnění shromáždění delegátů definují stanovy ČLS JEP.
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§4
Výbor

(1) Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČSKN. Je volen členy ČSKN na čtyřleté funkční období.
(2) Výbor má 11 členů.

(3) Vedle úkolů definovaných stanovami ČLS JEP výbor:
a) zabezpečuje součinnost s IFCN a EC-IFCN,
b) ustanovuje komise pro udělování funkčních odborností.

(4) Vedle oprávnění definovaných stanovami ČLS JEP výbor:
c) volí ze svého středu, delegáta/delegáty IFCN a další funkcionáře,
d) Předseda a místopředseda ČSKN:
i. předseda zastupuje ČSKN v České republice i v zahraničí. Je oprávněn
podepisovat veškeré písemnosti za ČSKN a za výbor ČSKN. Písemnosti
podepisuje tak, že ke svému jménu připojí dodatek „předseda České společnosti
pro klinickou neurofyziologii, odborné společnosti ČLS JEP“, V případě jeho
nepřítomnosti či zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo jiný pověřený
člen výboru ČSKN. Tito podepisují písemnosti tak, že ke svému jménu připojí
dodatek „místopředseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii,
odborné společnosti ČLS JEP“ nebo „pověřený člen výboru České společnosti pro
klinickou neurofyziologii, odborné společnosti ČLS JEP“,
e) Delegát IFCN nebo zástupce delegáta má tyto oprávnění a povinnosti:
i. zastupuje ČSKN na jednáních IFCN a EC-IFCN a ve volbách do IFCN a EC-IFCN,
ii. je členem General Assembly IFCN a EC General Assembly IFCN,
iii.
informuje výbor ČSKN pokud se jednání IFCN a EC-IFCN nemůže
zúčastnit,
iv.
bez průtahů předává informace IFCN a EC-IFCN výboru ČSKN.

§5
Revizní komise

(1) Revizní komise je kontrolním orgánem ČSKN.
(2) Revizní komise má tři členy.
(3) Úkoly a oprávnění revizní komise specifikují stanovy ČLS JEP.

§6
Komise pro udělení funkční odbornosti

(1) ČSKN deklaruje kvalitu poskytované péče v oblasti klinické neurofyziologie prostřednictvím
funkčních odborností, které přidělují komise odborníků.
(2) ČSKN řídí nebo se podílí na řízení komisí pro udělení funkční odbornosti.
(3) V případě, že na řízení komise podílí další odborná společnost, je jejich spolupráce dána
vzájemnou dohodou.
(4) Složení jednotlivých komisí navrhuje člen ČSKN pověřený výborem ČSKN.
(5) Jednotlivé komise jsou ustanoveny schválením návrhu na jejich složení výborem ČSKN.
(6) Komise jsou zpravidla ustanoveny během prvního roku funkčního období výboru.
(7) Ke dni schválení stanov jsou zřízeny komise pro udělení následujících funkčních odborností:
a) funkční odbornost pro intraoperační neurofyziologii – ION;
b) funkční odbornost pro elektroencefalografii – EEG – řízení komise ve spolupráci s Ligou
proti epilepsii;
c) funkční odbornost pro elektromyografii – EMG;
d) funkční odbornost pro evokované potenciály – EP – řízení komise ve spolupráci s Českou
neurologickou společností ČLS JEP.
(8) Funkční odbornost je udělena odpovídající komisí, pokud uchazeč splňuje podmínky schválené
výborem ČSKN.
(9) Činnost odborníků komisí je honorována z poplatků hrazených uchazeči.
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§7
Organizační členění

(1) ČSKN se člení na nižší organizační jednotky – sekce.
(2) Ke dni schválení stanov ČSKN je zřízena Sekce pro funkční mapování mozku ČSKN ČLS JEP
(3) Úkoly a oprávnění sekce specifikují stanovy ČLS JEP.

Část třetí

Základní ustanovení o členství
§8

(1) Členství v ČSKN je řádné a čestné a přidružené.

(2) Členem ČSKN se může stát lékař či jiný pracovník ve zdravotnictví nebo spolupracujícím oboru,
student vysoké školy, který se připravuje na výše jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním
a cíli ČSKN a zaváže se přispívat k jejich plnění.
(3) Vznik a zánik členství, práva a povinnosti člena ČSKN vymezují stanovy ČLS JEP.

Část čtvrtá

Majetek a hospodaření
§9

(1) Hospodaření ČSKN se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými k tomuto
účelu předsednictvem ČLS JEP.

Část pátá

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 10

(1) Činnosti, práva a povinnosti ČSKN a jejich členů, které nejsou těmito stanovami pojednány (např.
zánik ČSKN, hospodaření s majetkem) se řídí stanovami ČLS JEP.
(2) Jednací a volební řád ČSKN je stanoven platným volebním a jednacím řádem ČLS JEP.

(3) Dokument nabývá účinnosti dnem obdržení souhlasu předsednictva ČLS JEP se zněním stanov
ČSKN.

V Hradci Králové dne 14. 10. 2012

Jan Kremláček
předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii
odborné společnosti ČLS JEP
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