
Zápis ze zasedání výboru 

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

11. 9. 2013 – Praha, Motol 

Přítomni: Hluštík Petr, Jech Robert, Krajča Vladimír, Kremláček Jan, Marusič Petr, Novotná Irena, 
Petránek Svojmil, Štětkářová Ivana; 

Omluveni: Bareš Martin, Brázdil Milan, Keller Jiří; 

Zastoupení revizní komise: Hronová Blanka, Zbytovská Renata;  

Hosté: - ; 

 

Program jednání: 

1. poděkování minulému výboru 
2. určení skrutátorů/volební komise 
3. volba funkcionářů výboru 
4. sjezd ČS SKN 2013 – informace hlavního organizátora 
5. sjezd ČS SKN 2014 – potvrzení organizátora  
6. obsazení komisí pro funkční odbornosti  
7. různé 

Program jednání byl schválen všemi členy výboru. 

ad 1.  

poděkování minulému výboru 

Nový výbor vyjádřil poděkování minulému výboru a jmenovitě vyzdvihl práci Josefa Bednaříka a 
Miroslava Moráně za jejich přínos pro ČSKN v minulých letech. 

ad 2.  

určení skrutátoři/volební komise pro toto zasedání 

Všemi (osmi) hlasy byly jako skrutátoři a do volební komise zvoleny Hronová Blanka a Zbytovská 
Renata. 



ad 3.  

Výbor ze svého středu zvolil následovně své funkcionáře: 

Předseda Kremláček 7 pro / 0 proti / 1 se zdržel 

Místopředseda Petránek  tajné hlasování: 
5 hlasů Petránek  
3 Štětkářová 

Vědecký sekretář Jech tajné hlasování: 
6 hlasů Jech  
2 Štětkářová 

Pokladník Hluštík 7 pro / 0 proti / 1 se zdržel 

Delegát IFCN Brázdil 8 pro / 0 proti / 0 se zdržel 

ad 4.  

Jednání k organizaci 60. sjezdu ČS SKN 1. - 2. 11. 2013 

E. Ehler a M. Horna se omlouvají a dodali následující informace: 

Sjezd proběhne ve dvou paralelních sekcích, ubytování bude zajištěno v hotelu Euro v blízkosti 
konference. Společenský program se odehraje na Pardubickém zámku. Sjezd organizuje HM-
Consulting. 

Organizátoři zajistili akci kredity a to celkem 8 pro všeobecné sestry, radiologické asistenty a 
zdravotní laboranty a 12 pro lékaře.  

Výbor navrhuje organizátorům prodloužit uzávěrku pro aktivní účast do 22. 9. 2013  

Výbor pověřuje Roberta Jecha komunikací ve věci neurofyziologické školy s organizátory sjezdu.  

Výbor pověřuje Ebu Petránka a Vladimíra Krajču zajištěním certifikátu pro biomedicínské inženýry.  

ad 5.  

Organizátor 61. sjezdu ČS SKN v roce 2014  
 
Podle klíče Čechy/Morava/Slovensko, je pro pořádání 61. společného sjezdu v roce 2014 řada na 
Moravě. Minulým výborem byl osloven prof. Hluštík a přednosta kliniky FN Olomouc prof. Kaňovský, 
kteří s nominací souhlasili. Nový výbor tento příslib všemi přítomnými hlasy potvrdil a pověřuje 
zmíněné organizací 61. sjezdu ČS SKN v roce 2014. 



ad 6.  

obsazení komisí pro funkční odbornosti 
 
fo EEG http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html do 2017 
ČSKN se podílí na činnosti komise pro udělování funkční odbornosti EEG a jmenuje 3 její členy.  
 
Stávající komise: Prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MBA; Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.; MUDr. 
Miroslav Moráň; MUDr. Evžen Nešpor; Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.; prof. MUDr. Milan Brázdil Ph.D. 
/ Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 
 
Pro období 2013 – 2017 na základě tajné volby volil výbor z navržených kandidátů takto: E.S. 
Petránek (5 hlasů), J. Faber (-), P. Marusič (7), M. Moráň (4), I. Novotná (3), J. Zárubová (5).  
 
Výbor jmenuje do komise pro funkční odbornost EEG P. Marusiče, E.S. Petránka a J. Zárubovou. 
V komisi nahradí J. Fabera a M. Moráně; E.S. Petránek v práci pro komisi dále pokračuje.  
 
Výbor jménem celé ČSKN děkuje prof. Faberovi a MUDr. Moráňovi za jejich práci v komisi. 
 
 
fo EP http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html do 2014 
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.; Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.; Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; 
Prof. MUDr. Miroslav Kuba, D.Sc.; Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. 
 
fo EMG http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html do 2017 
ČSKN se podílí na činnosti komise pro udělování odbornosti EMG a jmenuje 3 její členy. 
 
Stávající komise: Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc., Doc. MUDr. 
Eduard Ehler, CSc., As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D, Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. 
 

Pro období 2013 – 2017 volil výbor na základě tajné volby z navržených kandidátů takto: Z. Kadaňka 
(6 hlasů), J. Bednařík (3), R. Mazanec (6), Štětkářová (6).  

Výbor jmenuje do komise Z. Kadaňku, R. Mazance a I. Štětkářovou. V komisi nahradí Z. Amblera; Z. 
Kadaňka a R. Mazanec v práci pro komisi dále pokračují.  
 
Výbor jménem celé ČSKN děkuje prof. Amblerovi za jeho práci v komisi. 
 

fo ION –MER DBS http://www.neurofyziologie.cz/foION.html do 2014 
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.; MUDr. Dušan Urgošík, CSc.; MUDr. Marek Baláž, Ph.D. 
Komise se připravuje k činnosti.  
  
fo ION -ECoG http://www.neurofyziologie.cz/foION.html do 2014 
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Jan Hadač, Ph.D., Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., 
Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D. 
Komise zahájila činnost, uchazeči se mohou registrovat  
 
fo ION – EP http://www.neurofyziologie.cz/foION.html do 2014 
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.; MUDr. Martin Němec; MUDr. Irena Holečková, Ph.D.; MUDr. Jiří Ceé  
Komise se připravuje k činnosti. 

http://www.neurofyziologie.cz/foEEG.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEP.html
http://www.neurofyziologie.cz/foEMG.html
http://www.neurofyziologie.cz/foION.html
http://www.neurofyziologie.cz/foION.html
http://www.neurofyziologie.cz/foION.html


ad 7.  

Různé 
 

• Výboru byl předložen dotaz na možnost vybírání registračního poplatku při výkonu EMG. 
Problematika byla diskutována výborem, zformulováním vyjádření byl pověřen Ebu Petránek. 

 
• Probíhají přípravy sjezdu EC-IFCN 2015, termín 30. 9. – 4. 10. 2015, BVV. www.eccn2015.eu 

 
• Ve stanovách ČSKN (http://www.neurofyziologie.cz/doc/stanovyCSKN_2012.pdf) je nepřesná 

informace v §6 o zřizovatelích komisí pro funkční odbornosti: 
a) funkční odbornost pro elektroencefalografii – EEG – řízení komise ve spolupráci s Ligou 

proti epilepsii; 
b) funkční odbornost pro elektromyografii – EMG; 
c) funkční odbornost pro evokované potenciály – EP – řízení komise ve spolupráci s Českou 

neurologickou společností ČLS JEP. 
v budoucí revizi stanov bude text doplněn o podtržené části: 

a) funkční odbornost pro elektroencefalografii – EEG – řízení komise ve spolupráci s Českou 
neurologickou společností ČLS JEP a s Českou ligou proti epilepsii ČLS JEP; (3 členi 
komise jsou voleni ČSKN) 

b) funkční odbornost pro elektromyografii – EMG – řízení komise ve spolupráci s Českou 
neurologickou společností ČLS JEP (3 členi komise jsou voleni ČSKN). 

c) funkční odbornost pro evokované potenciály – EP – řízení komise ve spolupráci s Českou 
neurologickou společností ČLS JEP (3 členi komise jsou voleni ČSKN). 

 
• Jan Kremláček – Návrh snížit poplatky pro členy v důchodovém věku. Výbor hlasy všech 

zúčastněných rozhodl, že plošně sníží členský poplatek pro členy ČSKN v důchodovém věku 
na 100 Kč. 

 
• Další zasedání výboru proběhne v Pardubicích na 60. ČS SKN 1. listopadu 2013. 

 
• Vladimír Krajča – informuje, že 60. ČS SKN sjezd nemá přímou podporu SBIMLI ČLS JEP – došlo 

k opomenutí, ale příští sjezd bude opět podporován a spoluorganizován SBIMLI. 
 

• Ivana Štětkářová - smysl a poslání neurofyziologických škol se posílí, pokud účast na této škole 
bude pozitivně hodnocena při zkoušce funkčních odborností.  
Výbor tento námět předkládá komisím k projednání. 

 
• Petr Marusič - ve výboru probíhá bohatá elektronická komunikace včetně rozhodnutí, která 

nejsou obsažena v zápisech ze zasedání.  
Výbor důležitá rozhodnutí sumarizuje ve výročních zprávách, v následujícím období budou 
průběžně všechna rozhodnutí evidována a předložena k diskusi na zasedání výboru.  

 
 Zapsal Jan Kremláček 

V Praze 11. 9. 2013 

 

 

http://www.neurofyziologie.cz/doc/stanovyCSKN_2012.pdf
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