
Zápis 5. zasedání výboru 

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

26. 3. 2012 – Praha 

Přítomni: Bednařík Josef, Hronová Blanka, Jech Robert, Kremláček Jan, Novotná Irena, Krajča 

Vladimír, Moráň Miroslav, Petránek Svojmil Ebu, Zbytovská Renata 

Omluveni: Bareš Martin, Brázdil Milan, 

Zastoupení revizní komise: Marusič Petr, Ivana Štětkářová  

Hosté: - 

Program jednání: 

1. informace  
2. škola klinické neurofyziologie na sjezdu v Martině 
3. statut komisí pro funkční odbornosti 
4. kultivace výkonů  
5. vzdělávání v EEG  
6. přihlašování přes internet, volby přes internet 
7. volby do IFCN 
8. různé 

 

ad 1.  

a. pokladníka (Mirek Moráň) 
1/ Vyúčtování za celý rok 2011 dosud není, poslední k 30. 9. 2011 s výslednou částkou 
celkem 542 352,15,-Kč. Výsledek hospodaření byl +64 480,38,-Kč. 
 
2/ Z plenární schůze listopad 2011: 
materiálové náklady nemáme téměř žádné - cca  3 tis. na diplomy razítka 
osobní náklady, ve výši navržené pro minulý rok tj. 10 tis. Kč  
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*18) + 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; 
služby a cestovné 5 tis. Kč (doména je uhrazena na 4 roky) 
příjmy jsou kalkulovány pro aktuální počet členů 474*150 Kč tedy 71100 Kč 
 
Bilance 58. sjezdu byla vyrovnaná. 
 
3/ V lednu proběhla platba 1 624,-USD na účet IFCN 
 
4/ Byla vyplacena odměna 10 000,-Kč za publikaci 2011 
 
5/ Vzhledem ke změnám zákoníku práce jsou i změny ve vyplácení, resp nutnosti 
platby sociálního a zdravotního pojištění při měsíční částce 10 000,-Kč a více.  U nás 



se týká odměny za nejlepší publikaci, je třeba rozdělit na více dohod a měsíců tak, aby 
nedošlo k překročení. Vyplácení DPP bude možné jen za jeden měsíc, nemožno 
slučovat delší časový úsek 
 

b. informace o členství  
ČSKN ČLS JEP má aktuálně 470 členů, 64 v dluhu.  
Nově jsme přijali MUDr. Lehkou Vladimíru, MUDr. Marii Chutnou, doc. Edvarda 
Ehlera. Vítáme je ve společnosti a těšíme se na spolupráci. 
 
Podle nových stanov ČLS JEP může být členem naší společnosti i student: „Řádným 
členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve 
zdravotnictví a příbuzném oboru, student vysoké školy, který se připravuje na výše 
jmenované profese, jestliže souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k 
jejich plnění.“  
 
Výbor upozorňuje, že v případě studenta je možné na základě písemné žádosti snížit 
poplatek pro ČSKN ze 150 Kč na 100 Kč jako pro pregraduálního nebo postgraduálního 

studenta, rezidenta v předatestační přípravě, laboranta. 
 

c. informace IFCN (Milan Brázdil) 
nové stránky IFCN 
 spolupráce http://www.ifcn.info/showcontent.aspx?MenuID=1146 
 podpora http://www.ifcn.info/showcontent.aspx?MenuID=1170 

 
d. informace funkčních odborností  

fo EEG http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html  
Od poslední schůze výboru v Brně se komise EEG sešla 5. ledna 2012. Zkoušku 
absolvovaly kolegyně: 
Monika Jelínková, Petra Košťálová, Michaela Pakszysová. Další termíny pro zkoušky 
jsou: 31.5. a 4.10. 2012 .  Administrativu převzala po Blance Hronové paní Alice 
Heuschneiderová - tel. 26082320. 
 
fo EP  http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html 
Komise je plně funkční, nominace do komise EP za ČNS výbor ČNS korespondenčně 
schválil. 
 
fo EMG http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html    
Komise pracuje, pravidelně vypisuje zkoušky a přezkušuje adepty. 
 
fo ION –MER DBS http://www.neurofyziologie.cz/foION.html 
 doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.;     MUDr. Dušan Urgošík, CSc.;     MUDr. Marek Baláž, 
Ph.D. 
Komise se připravuje, předpokládaný začátek práce na konci roku 2012  
  
fo ION -ECoG  
prof.Brázdil,  doc.Hadač,  doc.Kršek, doc.Marusič,  MUDr.Vojtěch. 
Komise zahájila funkci, uchazeči se mohou registrovat  
 
fo ION – EP  
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.; MUDr. Martin Němec; MUDr. Irena Holečková, Ph.D.; 
MUDr. Jiří Ceé  
Komise se připravuje, předpokládaný začátek práce na konci roku 2012  

http://www.ifcn.info/showcontent.aspx?MenuID=1146
http://www.ifcn.info/showcontent.aspx?MenuID=1170
http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html
http://www.neurofyziologie.cz/foION.html


 
e. informace o spolupráci s SBMILI (Vláďa Krajča) 

Společnost SBMLI plánuje podporu 59. společného ČS neurofyziologického sjezdu v 
Martině 
 

f. redakční rada Clinical Neurophysiology (Martin Bareš) 
Vcelku pravidelně  1 x za 2-3 týdny recenzní činnost pro časopis, jak článků poslaných 
poslaných poprvé, tak i revidované verze, někdy jako recenzent práce, na níž existuje 
kontraverzní hodnocení předchozích recenzentů.  
 

g. informace o sekci laborantů (Blanka Horová, Renata Zbytovská) 
Blanka Horová a Renata Zbytovská se pokusí specifikovat formální a procedurální 
způsob jak podpořit zařazení laborantů do platových tříd, které by odpovídaly jejich 
rozšířenému specializačnímu vzdělávání. 
 

h. informace o European Union Medical Specialists (Milan Brázdil, Pepa Bednařík) 
Společnost je podle slov našich zástupců dosud nečinná.  
 

i. informace o SCORE (Petr Marusič) 
Projekt SCORE je ve fázi ověřování PC verze, finální verzi lze očekávat na jaře 2012, 
současně probíhá její lokalizace do ČJ.  
 

j. informace stanovy (Jan Kremláček, Petr Marusič) 
Stanovy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně byly přijaty 
mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne 7. 12. 2011 a schváleny Ministerstvem 
vnitra ČR dne 23. 1. 2012. 
 
- elektronické volby 
- shromáždění delegátů – delegát (registrace kdo chce – hlasování per-rolam) 
- členem ČSKN se může stát i student připravující se na výkon povolání související s 
činností naší společnosti (o přijetí rozhoduje výbor); 
- členem ČSKN se může stát i právnická osoba formou přidruženého členství a to za 
podmínek, které budou stanoveny smluvně; 
 - volby organizují zástupci mimo výbor a RK. 
 

k. informace o sekci HuBraM (Jan Kremláček) 
oficiální zahájení práce Sekce pro funkční mapování mozku společně by mělo 
proběhnout na Olomouckém workshopu fMRI. Portál www.HuBraM.cz  funguje, 
spravuje ho Jirka Keller, jste vítáni se svými příspěvky. 
 

l. informace o jednání k organizaci budoucího společného sjezdu ČS SKN 2013 
O organizaci 60. sjezdu projevil zájem doc. E. Ehler, Pardubická krajská nemocnice.  
Výbor se rozhodl tuto nabídku podpořit a oficiálně pověřuje doc. Ehlera organizací 
zmíněného sjezdu. 
 

m. informace o sjezdu EC-IFCN 2015 (Ivan Rektor) 
Dosud jsou navrženy dva terminy na BVV (12. – 17. 5. 2015, 22. – 27. 9. 2015). BVV 
mají konferenční prostory adaptovat, takže technické problémy, které byly v prosinci 
během 58. sjezdu, by měly být vyřešeny. Toto řešení je finančně nákladné, avšak pro 
náhradní řešení v kampusu chybí velká hala (není vyloučena možnost využití 
sportovní haly Fakulty sportovních studií). Pokud bychom našli možnost v kampusu, 
termín by byl v první polovině září, před zahájením výuky. 

http://www.hubram.cz/


ad 2.  

59. spoločný zjazd slovenskej a českej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu (SSČKN) se bude konat 

7 - 10. 11. 2012 v Martine společně s 26. slovenským a českým neurologickým zjazdom.  

Výbor pověřil Ebu Petránka jednáním o možnosti uspořádat školu klinické neurofyziologie v rámci 59. 

Sjezdu. 

 

ad 3.  

Výbor se shodl na ukotvení statutu a činnosti komisí pro udělování funkční odbornosti ve stanovách 

(funkční období, způsob volby, důležitosti při stanovení nositelů výkonu).  

Navrhuji tato procedurální ustanovení k projednání – finální formulace bude upravena podle potřeby 

stanov / jejich dodatku: 

 

Komise pro udělení funkční odbornosti (dále jen komise) jsou jmenovány výborem společnosti 

zpravidla, v prvním roce funkčního období výboru. Návrh na složení příslušné komise pro další 

funkční období sestavuje její stávající předseda v součinnosti s výborem. Pokud je komise zřizována 

vícero odbornými společnostmi, uvedené se vztahuje pouze na část komise spravovanou ČSKN.  

Seznam komisí a počty komisařů jsou uvedeny v dodatku Stanov. (to abychom nemuseli schvalovat 

celé stanovy při každé změně komisí). 

 

ad 4.  

V souvislosti s kultivací výkonů Ebu Petránek předložil výzvu asociace soukromých neurologů, 

pravděpodobně ustanovenou z důvodu vyjednávání s MZ ČR a ZP. Výborem byl pověřen dalším 

jednáním v tomto bodě a informováním výboru o stavu jednání.  

 

Stav započaté registrace nových ION výkonů (Svatopluk Ostrý) 

Aktuálně jsou připravovány podklady pro ZUM materiálu dle reálných cen od vybraných firem, pak 

předloží další návrh pro projednání. 

 

ad 5.  

Na minulém zasedání výbor ustanovil pracovní skupinu ve složení (podle abecedy): Milan Brázdil, 

Klára Brožová, Petr Marusič, Miroslav Moráň a Ebu Petránek, jejímž cílem je sjednocení teoretické a 

praktické náplně EEG vzdělávání.  

 

Na návrh Milana Brázdila výbor schválil rozšíření skupiny o doc. Hovorku z Nemocnice Na Františku. 

 

ad 6.  

Podle informace ze sekretariátu ČLS JEP je možné podávat přihlášku elektronicky – bez podpisu 

prostřednictvím OS.  

 

Nové stanovy ČLS JEP definují přesná pravidla pro činnost naší společnosti, mezi které patří také 

nejméně jednou za 4 roky svolat členskou schůzi. Schopnost přijímat usnesení má tento nejvyšší 



orgán však pouze pokud se dostaví více než 1/5 členů. To se nám, přestože pořádáme zasedání 

v rámci našich neurofyziologických sjezdů, dosud nepodařilo a tak nám hrozí jakási formální paralýza.  

 

Jako možné řešení této situace je stanovení delegátů společnosti, jejichž sjezd zaujímá funkci členské 

schůze. Výbor přijal toto řešení jako jediné východisko z patové situace. Výbor nechce však nikoho 

eliminovat z podílu na rozhodování o činnosti společnosti a proto rozhodl, že delegátem se může stát 

každý člen společnosti, pokud se elektronicky zaregistruje na www.neurofyziologie.cz/delegat/.  

 

Od delegátů se očekává komunikace prostřednictvím e-mailu a účast na shromáždění delegátů 

pořádaném v rámci neurofyziologických sjezdů.  

 

Volba být nebo nebýt delegátem nemá žádný vliv na benefity poskytované společností, informování o 

dění ve společnosti nebo účasti v jiných orgánech společnosti. 

 

ad 7.  

V souvislosti s nominacemi na funkce ve výboru IFCN se výbor se dohodl na podpoře stávajícího 

prezidenta, sekretáře a pokladníka IFCN a  jako kandidáta na „Members-at-Large“ navrhuje prof. 

Ivana Rektora, který s nominací souhlasí. 

 

ad 8.  

Milan Brázdil zjistil, že náklady na registrace ochranné známky pro naše logo se pohybují v rozsahu 3-

6 tisíc Kč. Výbor se rozhodl odročit rozhodnutí o ochraně loga, až bude známa výše udržovacích 

poplatků.  

 

Upomínkové předměty – lze objednat a zaplatit z našeho rozpočtu a následně prodávat – pouze jako 

jednorázovou akci. 

 

Byla vyhotovena dvě razítka – první u předsedy, druhé u místopředsedy společnosti.  

 

Ustanovení čestných členů pro rok 2012 je v běhu.  

 

Námi doporučení odborníci na vyžádání organizátorů ICCN 2014 

 
neurophysiology of epilepsy – Rektor I, Kuba R, Marusic P  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rektor%20I%22[Author]  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuba%20R%22[Author]%20AND%20%22Brno%22[Affiliation]  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marusic%20P%22[Author]    
 
spinal neurophysiology: Benarik J, Kadanka Z, Stetkarova I 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bednarik%20J%22[Author]%20AND%20%22Brno%22[Affiliation  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kadanka%20Z%22[Author]   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stetkarova%20I%22[Author]    
 
pathophysiology of dystonia and spasticity (MEP, SEP, fMRI): Kanovsky P, Hlustik P 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kanovsky%20P%22[Author]   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hlustik%20P%22[Author]  
 
neurophysiology of movement disorders – Ruzicka E, Jech R 

http://www.neurofyziologie.cz/delegat/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rektor%20I%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuba%20R%22%5bAuthor%5d%20AND%20%22Brno%22%5bAffiliation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marusic%20P%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bednarik%20J%22%5bAuthor%5d%20AND%20%22Brno%22%5bAffiliation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kadanka%20Z%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stetkarova%20I%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kanovsky%20P%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hlustik%20P%22%5bAuthor


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jech%20R%22%5bAuthor]  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jech%20R%22[Author]   
 
neurophysiology of cognition  - Bares M, Brazdil M  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bares%20M%22[Author]   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brazdil%20M%22[Author]   
 
cognitive impairment – Rektorova I 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rektorova%20I%22[Author]   
 
hereditary neuropathy:  Mazanec R 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mazanec%20R%22[Author]    
 
neurophysiology of visual processing, VEP/ERP – Kremlacek J, Kuba M 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kremlacek%20J[Author]   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%28Hradec[Affiliation]%29%20AND%20Kuba%20M[Author]   
 
EEG processing – V Krajca 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krajca%20V%22[Author]   
 
and our upcoming stars: 
 
dystonia, MEP/SEP: Opavsky R 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Opavsk%C3%BD%20R%22[Author]  
 
hereditar neuropathy:  Haberlova J 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haberlova%20J%22[Author]   
 
neuromonitoring: Ostry S 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ostr%C3%BD%20S%22[Author]  
 
TMS: Minks E 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Minks%20E%22[Author]   

 

Návrhy členů oborové komise IGA MZ 

 Bednařík Josef, Svojmil Petránek 

 

Vladimír Krajča podal informaci o střetu zájmů v IGA MZ, neboť je v rozporu se zákonem, pokud je 

členovi komise udělena dotace.  

 

 

Další zasedání výboru. 

Martin, SR:  7.-10. 11. 2012 

 

 

 

 Zapsal Jan Kremláček 

V Praze 26. 3. 2012 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jech%20R%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jech%20R%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bares%20M%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brazdil%20M%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rektorova%20I%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mazanec%20R%22%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kremlacek%20J%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%28Hradec%5bAffiliation%5d%29%20AND%20Kuba%20M%5bAuthor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krajca%20V%22%5bAuthor
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Minks%20E%22%5bAuthor

