
Zápis ze schůze Výboru ČSKN ČLS JEP dne 17. 4. 2020 (telekonference) 
 
Přítomni: M. Brázdil, E. Ehler, P. Hluštík, R. Jech, J. Kremláček, J. Keller, P. Marusič, 
R. Mazanec, M. Mikl, I. Novotná, S. Ostrý, I. Rektorová, I. Štětkářová P. Zlonický 
 
Zapsal: M. Brázdil 
 
1/ Odsouhlasení navrženého programu a revize plnění úkolů z poslední schůze 
výboru ze dne 25. 10. 2019.  
 
2/ M. Brázdil podal finální zprávu z loňského Českého a slovenského sjezdu 
klinické neurofyziologie, který úspěšně proběhl v Brně. Celkový počet 
registrovaných účastníků byl 170, k aktivní účasti bylo do programu přijato 
celkem 73 příspěvků (z toho 14 ve formě posterů), zorganizováno bylo celkem 11 
Škol klinické neurofyziologie, jichž se zúčastnilo přes 50 zájemců. Do rozpočtu 
přispělo formou sponzoringu celkem 13 komerčních subjektů. Po ekonomické 
stránce byl sjezd ziskový, na účet ČSKN ČLS JEP byla mgr. Tarabovou (TA-
SERVICE) odeslána částka 20.000 Kč. 
 
3/ P. Marusič a R. Mazanec informovali Výbor o průběhu příprav letošního 
Českého a slovenského sjezdu klinické neurofyziologie, jenž má proběhnout 
v Praze. Vzhledem k aktuální celosvětové epidemiologické situaci byla podrobně 
diskutována rizika uspořádání sjezdu v plánovaném termínu (22.-23.10.). 
Závěrem se Výbor shodl na pokračování příprav sjezdu. Dále byly řešeny detaily 
programu a jednotlivé Školy klinické neurofyziologie jejichž organizací byl 
pověřen R. Jech. Stran dělení případného zisku ze sjezdu byl upřesněn poměr: 
20% pro CSKN a 80% pro organizační výbor. Link na webové stránky této hlavní 
národní neurofyziologické akce (https://mhconsulting.cz/kongres/30-67-cesky-
a-slovensky-sjezd-klinicke-neurofyziologie-22-23-10-2020/obecne-informace) 
bude členům ČSKN zaslán ve stručném informačním mailu předsedy společnosti. 
 
4/ Dle dohody na předchozí schůzi Výboru byl M. Brázdilem písemně informován 
předseda SSKN doc. Kučera o návrhu ČSKN uspořádat neurofyziologický sjezd 
v roce 2021 v Pardubicích. Jelikož nebyly zaregistrovány ze strany SSKN žádné 
námitky, ujali se organizace společného sjezdu v roce 2021 E. Ehler a J. Kremláček. 
Předběžný termín konání říjen-listopad 2021. 
 
5/ M. Miklem byl Výbor informován o výsledcích recentně proběhlých voleb do 
rady sekce HuBraM. Členy rady byli zvoleni: M. Brázdil, P. Hluštík, J. Keller, J. 
Kremláček a M. Mikl. Předsedou byl zvolen J. Kremláček a místopředsedou J. 
Keller. Funkční období nové rady je 2020-2024.  
 
6/ P. Marusič připraví v co možná nejkratším termínu již na posledním Výboru 
diskutované návrhy nových neurofyziologických kódů (HD-EEG a ESI) a následně 
dojde k zahájení jednání s MZ. 
 
7/ M. Brázdil informoval o výsledku proběhlé online diskuse Výboru na téma 
úhrady ZP pro funkční elektrickou neurostimulaci n. peroneus a zaslání 
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souhlasného Stanoviska ČSKN ČLS JEP k návrhu nové skupiny pro úhradu 
odpovídající ZP ze dne 10. 2. 2020.  
 
8/ Výbor byl seznámen s výsledkem volby nového člena výboru EMEAC-IFCN 
(Member-at-Large with responsibility for Africa) – prof. Antonio Martins da Silva 
a o probíhající volbě dalšího člena výboru (Member-at-Large with responsibility 
for EMEAC-IFCN website and Social Media), v němž ČSKN podpořila kandidáta N. 
Vojvodiče ze Srbska.  
 
10/ Byla zahájena diskuse dvou dotazníků pro vyšetřované metodou TES, který 
připravil J. Kremláček. Finalizace materiálu proběhne elektronicky.  
 
11/Následující schůze Výboru proběhne v rámci letošního Českého a slovenského 
sjezdu klinické neurofyziologie v Praze. 
 
 
 


