Zápis o jednání ze shromáždění členů
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
25. 11. 2011 – Brno
Shromáždění se zúčastnilo 22 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.
Hlasování o návrhu předsednictva a komisí

Aklamací

pracovní předsednictvo:

Jan Kremláček, Ebu Petránek, Robert Jech

mandátová komise:

Blanka Hronová, Vladimír Krajča

Pro: 22

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Hlasování o schválení programu jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pro: 22

Přítomno: 22

Usnesení: Přijato

Aklamací

usnesení č. 2/2011

schválení programu jednání
zpráva o činnosti za uplynulý rok 2010-2011
rozpočet společnosti za rok 2010-2011
zpráva revizní komise
přehledová informace organizátora 58. společného sjezdu
různé
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Přítomno: 22

Hlasovalo o zprávě o činnosti,
finanční zprávě a revizní zprávě
vše za období VI/2010 až V/2011

usnesení č. 1/2011

Usnesení: Přijato

Aklamací

usnesení č. 3/2011

Přítomno: 22

Usnesení: Přijato

Zpráva o činnosti přístupná na stránkách společnosti
Finanční zpráva přístupná na stránkách společnosti
Revizní zpráva přístupná na stránkách společnosti
Pro: 22

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Hlasovalo o rozpočtu na rok 2012

Aklamací

usnesení č. 4/2011

1. materiálové náklady nemáme téměř žádné - cca 3 tis. na diplomy razítka
2. osobní náklady, ve výši navržené pro minulý rok tj. 10 tis. Kč
3. ostatní - podpora mladým neurofyziologům - 5x1000 a publikační cena 10000 Kč, poplatky
IFCN =474*4*18 (v nejvyšší částce, budeme platit pouze za platící členy, letos to bylo
261*4*8) + pro Elsevier 1625 EUR*25 = 79753 Kč = souhrnem 90 tis. Kč
položka bude částečně kryta ve výši 36900 Kč z fondu JEP, kam ukládáme naše přebytky;
4. služby a cestovné 5 tis. Kč (doména je uhrazena na 4 roky)
5. příjmy jsou kalkulovány pro aktuální počet členů 474*150 Kč tedy 71100 Kč
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Přítomno: 22
Usnesení: Přijato

Různé
Jan Kremláček - za poslední ½ roku cca 60 přístupů na stránky CN prostřednictvím našeho serveru 710
návštěv, 522 návštěvníků unikátních

Josef Bednařík - přehledová zpráva z dosud probíhajícího sjezdu: registrace byla možná na oba sjezdy
nebo pouze na ČSSKN, kde se zaregistrovalo 33 účastníků. Celkově bylo registrováno cca 850 účastníků.
Finanční vyúčtování není dostupné, podle dohody s organizátorem se na ztrátách/zisku ČSKN nebude
podílet.
Zdeněk Kadaňka – dotaz na aktuální stav aktiv společnosti a navrhovaný deficit rozpočtu na rok 2012.
Podle informace pokladníka o stavu účtu je stav konta cca 500 tis. Kč, podrobněji viz zpráva
o hospodaření. Výbor neplánuje zvyšovat čl. poplatky ani snižovat podporu aktivním členům ČSKN
(nejlepší publikace, podpora mladým neurofyziologům, úhrada zkoušejícím komisařům funkčních
odborností), ale spíše hledat cesty jak tyto aktivity pokrýt, buď prostřednictvím sponzoringu, nebo
v návaznosti na zisk ze společných sjezdů.

Zapsal Jan Kremláček
V Brně 25. 11. 2011

