Zápis o jednání ze shromáždění členů
Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
12. 11. 2010 – Praha Čestlice
Shromáždění se zúčastnilo 36 členů společnosti. Tento počet nebyl usnášeníschopný, proto
shromáždění vyčkalo 30 minut a poté bylo shromáždění prohlášeno za usnášeníschopné, protože
informace o shromáždění byla veřejně inzerována a členové byli individuálně elektronicky obesláni.

Na jednání byla přijata usnesení
Hlasování o návrhu předsednictva a komisí
Aklamací
pracovní předsednictvo:
Jan Kremláček, Ebu Petránek, Milan Brázdil, Robert Jech,
mandátová komise:
Vladimír Krajča
návrhová komise:
Blanka Hronová
volební komise:
Miroslav Moráň, Irena Novotná, Renata Zbytovská
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Přítomno: 33
Usnesení : Přijato
Hlasování o schválení programu jednání
Aklamací
usnesení č. 2/2010
1. zahájení
2. návrh předsednictva a komisí
3. schválení programu jednání
4. stanovení revizní komise
5. návrh na změnu názvu společnosti
6. návrh stanov
7. návrh na přijetí Clinical Neurophysiology jako oficiálního časopisu společnosti
8. návrh navýšení členských příspěvků
9. zpráva o činnosti
10. zpráva o finanční situaci a rozpočet na budoucí rok
11. zpráva organizátora 57. společného sjezdu
12. informace ‐ evropský kongres 2011 návrh kandidovat na organizátora následujícího
evropského kongresu
13. různé
Pro: 32
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Přítomno: 33
Usnesení : Přijato

Hlasování o revizní komisi

Tajným
hlasováním
Předsednictvu byly navržení následující kandidáti pro revizní komisi:
Petr Hluštík
Irena Holečková
Petr Marusič
Miroslav Novotný
Ivana Štětkářová
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V tajném hlasování o složení revizní komise bylo odevzdáno 36 platných hlasů s následujícími
výsledky:
Petr Marusič
26
Ivana Štětkářová
23
Petr Hluštík
21
Irena Holečková
12
Miroslav Novotný
12
Do revizní komise byli zvoleni: Petr Marusič, Ivana Štětkářová, Petr Hluštík. Ze svého středu zvolili
jako svého předsedu Petra Marusiče.

Hlasovalo o návrhu na změnu názvu společnosti a
návrhu statutu společnosti

Přítomno: 36

Komise zvolena

aklamací

usnesení č. 2/2010

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Statut společnosti – viz http://www.neurofyziologie.cz/statut.html
Pro: 30

Proti: 0

Zdrželo se: 3

Přítomno: 33

Usnesení : Přijato

Hlasovalo o přijetí Clinical Neurophysiology jako
Aklamací
usnesení č. 3/2010
oficiálního časopisu společnosti
Clinical Neurophysiology (CN) oficiální časopis IFCN je navržen jako oficiální časopis společnosti
s následujícími službami:
a. název naší společnosti bude na přední (ne titulní) stránce CN
b. naše společnost bude mít jmenovaného zástupce v redakční radě CN (vedle dr.
Krause)
c. můžeme využít až 2 strany v CN pro propagaci našich zájmů a aktivit a to bez
poplatků
d. až pro 120 členů současně on‐line elektronický odběr CN a to od roku 1999 do
současnosti
e. možnost publikovat anglické abstrakty z našich aktivit v elektronické formě bez
poplatků
Roční poplatek za tyto služby je 1625 EUR
Pro: 34
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Přítomno: 36
Usnesení : Přijato
Hlasovalo o navýšení členských příspěvků
Aklamací
usnesení č. 4/2010
V rámci řešení rozpočtové situace výbor navrhuje zvýšení poplatků, tak aby pokrylo podporu
mladým neurofyziologům, publikační cenu, režii výboru, členství v IFCN a předplatné CN (cca 120
tis.) navrhuje zvýšit členský poplatek na 150 Kč. Na základě písemné žádosti je možné poplatek
snížit na 100 Kč (pregraduální nebo postgraduální student, rezident v předatestační přípravě, laborant).
Poplatek zahrnuje následující benefity
1. registrace na sjezdy společnosti bude o 20% nižší
2. předplatné elektronické verze CN od 1990‐dosud
3. je zařazen i na seznam členů IFCN
Rozdíl mezi příjmem z členských poplatků a náklady bude prozatím hrazen z příjmů sjezdů a kladné
bilance společnosti z minulých let.
Pro: 34
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Přítomno: 36
Usnesení : Přijato
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V diskusi o příspěvcích byl návrh podpořen v plénu vzhledem k členským poplatkům ostatním
odborným společnostem ČLS JEP je poplatek naší společnosti i přes navýšení stále jeden z nejnižších.
Hlasovalo o:
Aklamací
usnesení č. 5/2010
zprávě o činnosti
zprávě o finanční situaci
rozpočtu na budoucí rok
Zpráva o činnosti je přístupná na stránkách společnosti
http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/cinnost/zprava_o_cinnosti_2010.pdf .
Zpráva o finanční situaci v roce 2010 a rozpočtu na rok 2011 je přístupná na stránkách společnosti
http://www.neurofyziologie.cz/zapisy/finance/zprava_fiancni_2010.pdf .
Pro: 36
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Přítomno: 36
Zpráva i rozpočet

schváleny

Informace bez hlasování a různé
Na jednání byla přednesena zpráva o sjezdu
Zpráva o sjezdu bude samostatně vystavena na stránkách společnosti.
Sdělení I. Rektora (tlumočil J. Kremláček)
Výzva předsedy EC ICN Luise Garcia –Larrey ke kandidatuře na organizátora příštího evropského
sjezdu klinické neurofyziologie v Brně.
Další 58. sjezd společný sjezd klinické neurofyziologie
Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii proběhne v rámci 25.
českého a slovenského neurofyziologického sjezdu, a to 25. 11. 2011 v samostatné sekci v pavilónu E
na brněnském výstavišti. Účastníci kongresu zaplatí jednodenní registrační poplatek, jehož výše a
další obsahové a organizační podrobnosti, budou upřesněny v následujících informačních sděleních.
E. Petránek informace
‐ věstník MZ ‐ úhrada EEG mimo systém ZP – informace jsou na stránkách společnosti
‐ vyjádření se k Piťhově ceně – dříve dotována 5000 Kč.

13. 11. 2010 v Hradci Králové

Jan Kremláček
předseda Společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
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