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Zápis ze schůze výboru ČSZIVI č. 4_2012 
Datum 30.5.2012 

Místo Praha, NLK 

Doba trvání 10:00-12:00 

 

Účastníci Výbor: Helena Bouzková, Eva Lesenková, Štěpán Svačina, Jan Vejvalka, 
Miroslav Zámečník, Martin Zeman 
RK: Dana Zdeňková, Pavel Zubina, Milan Špála 

Přizvaní/hosté - 

Omluveni - 

Neomluveni Petr Lesný 

Moderátor Martin Zeman 

Zapisovatel Martin Zeman 

Schvalovatel Martin Zeman 

Ověření Helena Bouzková, Miroslav Zámečník 

 

ID Program porady Pozn. 

1 Schválení programu jednání  

2 Kontrola a revize úkolů  

3 Příprava pracovního dne ČSZIVI  

4 Spolupráce se Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví  

5 Konference MEDTEL 2012  

6 IZIP  

7 IGA MZ ČR  

8 Aktualizace webu medinfo.cz  

9 Další rozvoj DASTA a NČLP  

10 Přijetí nového člena  

11 Různé  

 

ID úkolu  
(ve formátu 
[číslo 
úkolu/číslo 
porady_rok]) 

Definice úkolu Termín Zodpovídá Stav* 
 

5/N2_2011 Svolat schůzku nad přípravou setkání řešitelů 
DASTA 

30.6.2012 Zámečník trvá 

4/N3_2011 Konkretizovat spolupráci s SI AN ČR 30.6.12 Zeman Trvá 
5/N3_2011 Projednat s MZ ČR uspořádání setkání DASTA 30.6.12 Zeman, 

Zámečník 
Trvá 

8/N3_2011 Připravit oslovení členské základny 30.6.12 Zeman Trvá 

1/1_2012 Navázat spolupráci se Společností sociálního 
lékařství a řízení péče o zdraví 

30.5.2012 Zeman, 
Bouzková 

splněno 

2/1_2012 Získat komplexní informaci o platném zaměření 
periodika Zdravotnictví v České republice 

30.5.2012 Bouzková splněno 

1/3_2012 Připravit návrh textu k zavedení DS4 pro Věstník 
MZ ČR 

4.5.2012 Zámečník splněno 

2/3_2012 Projednat zveřejnění textu k DS4 ve Věstníku 
s MZ ČR 

30.6.2012 Zeman trvá 

3/3_2012 Doplnit kontakty na členy ČSZIVI dle medinfo.cz 30.6.2012 Zeman trvá 

4/3_2012 Zorganizovat schůzku s předsedou Společností 
sociálního lékařství a řízení péče o zdraví 

30.5.2012 Bouzková splněno 

5/3_2012 Připravit návrh programu pracovního dne 
ČSZIVI 

30.5.2012 Bouzková, 
Lesenková 

splněno 

6/3_2012 Zajistit oznámení o konání pracovního dne 
ČSZIVI na medinfo.cz 

30.6.2012 Zeman trvá 

7/3_2012 Připravit článek o konferenci „Biomedicínský 
výzkum s podporou evropských zdrojů 
v nemocnicích“ do časopisu Lékařská knihovna 

30.6.2012 Zdeňková, 
Bouzková 

trvá 

8/3_2012 Aktualizovat údaje o proběhlé konferenci na 30.6.2012 Zeman trvá 
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medinfo.cz 

9/3_2012 Revidovat neplatné informace na medinfo.cz 30.6.2012 Zeman trvá 

10/3_2012 Zajistit zveřejnění zápisů z jednání výboru na 
medinfo.cz 

30.5.2012 Zeman splněno 

11/3_2012 Projednat podporu MZ při doplnění exportu dle 
nové legislativy do DS4 

30.6.2012 Zeman trvá 

12/3_2012 Projednat podporu MZ při vytvoření jazykové 
verze NČLP 

30.6.2012 Zeman trvá 

1/4_2012 Navrhnout témata pro společný seminář se 
Společností sociálního lékařství a řízení péče o 
zdraví 

30.6.2012 všichni nový 

2/4_2012 Navrhnout korespondenčně název pracovního 
dne ČSZIVI 

30.6.2012 Zeman nový 

3/4_2012 Prověřit moţnost uplatnit pracovní den ČSZIVI 
jako kurz pro doktorandy 

30.6.2012 Svačina nový 

4/4_2012 Oslovit potenciální sponzory semináře 
(nakladatelství/vydavatelství OA literatury) 

30.6.2012 Zeman, 
Lesenková 

nový 

5/4_2012 Navrhnout odpovědné osoby za aktualizaci 
částí medinfo.cz 

30.6.2012 Zeman nový 

6/4_2012 Projednat moţnosti změny vzhledu titulní 
stránky medinfo.cz 

30.6.2012 Zeman nový 

7/4_2012 Prověřit moţnost podání grantu s MFF na IGA – 
téma DS 

15.6.2012 Zámečník nový 

*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno) 
 
ID bodu 
programu 

Popis 

1 Výbor schválil navržený program jednání 

2 Revize úkolů 
5/N2_2011 a 5/N3_2011 

- Ing. Zámečník připraví návrh textu k zavedení DS4 pro Věstník MZ ČR – návrh 
připraven 

- Ing. Zeman projedná s MZ ČR – 6.6. proběhne schůzka s Ing. Shimou (Zeman, 

Zámečník) – nad celou problematikou DASTA 
1/1_2012 a 2/1_2012 

 Ing. Zeman požádal o možnost setkání na dalším jednání výboru Společnosti 
sociálního lékařství a řízení péče o zdraví 

 Dr. Bouzková zorganizuje schůzku v průběhu května 

 Schůzka s doc. Dlouhým proběhla 30.5. 

3 Příprava pracovního dne ČSZIVI 
- Termín v Lékařském domě je zamluven na 31.10.2012 od 9,30 do 15 hodin 
- Zvoleno téma publikování v reţimu Open Access v biomedicíně 
- Dr. Bouzková s dr. Lesenkovou připraví ve spolupráci s doc. Špálou návrh 

struktury a obsahu programu 
- Dr. Lesenková připravila první návrh programu 
- Název bude zvolen korespondenčně (Zeman) 
- Cílová skupina vydavatelé a autoři 
- Přednášející budou honorováni (500 Kč, DPP) 
- Na konci proběhne panelová diskuze 
- Prof. Svačina prověří moţnost připravit seminář i jako kurz pro doktorandy 
- Ing. Zeman popř. dr. Lesenková osloví vydavatelství – aktivní vystoupení a 

sponzorování 
- Moderovat bude doc. Špála 
- Téma redistribuce nákladů – dr. Vejvalka 
- Zajistit přednášku publikujícího autora v režimu OA v biomedicíně 
- Ing. Zeman zajistí zveřejnění 1. informace na medinfo.cz 
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4 Spolupráce se Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví  
- 30.5.12 ráno proběhla schůzka s předsedou doc. Dlouhým 
- Byla dohodnuta užší spolupráce obou společností s ohledem na jejich blízké 

zaměření 
- Dne 21.11.12 v 9:30 se v Lékařském domě uskuteční společný seminář 

s tematikou informatiky v kontextu problematiky sociálního lékařství, téma je 
nutno upřesnit, ČSZIVI připraví 2 – 3 příspěvky  

- Obě společnosti se budou průběžně informovat o pořádaných akcích a usilovat o 
společné pořadatelství a propagaci společností 

- Proběhla diskuze nad aktuálními možnostmi časopisu „Zdravotnictví v České 
republice“, v časopise je prostor pro větší publikování pro členy ČSZIVI, je možné 
vydávat samostatná čísla jako sborníky z konferencí (v případě zajištění 
financování), zaměření časopisu je blízké zaměření ČSZIVI. 

5 Konference MEDTEL 2012 
- ČSZIVI jako partner konference 
- V bloku přednášek v gesci Ing., Zemana je možné obsadit příspěvky o DASTA, 

HL7 a praktických zkušenostech s integrace IS (KZ) 
- Je možno prezentovat projekt NLK (digitální archiv) 
- Uvažuje se o vydání sborníku jako zvláštního vydání některého časopisu (Lékařská 

knihovna, Zdravotnictví v ČR nebo jiného) 

6 IZIP 
- Vznik expertní skupiny VZP k posouzení dalšího postupu 
- Zástupci ČSZIVI - 3 členové výboru (Svačina, Zámečník, Zeman) + doc. Kasal a dr. 

Kubů jsou členy skupiny 
- Proklamace MZ o novém přístupu k elektronizaci zdravotnictví podle zahraničních 

vzorů 
- ČSZIVI poslala ministru zdravotnictví dopis s informacemi o DASTA, NČLP a 

s nabídkou spolupráce 
- Prof. Svačina navrhuje účast zástupce ČSZIVI na semináři o budoucnosti 

zdravotnictví pod názvem „Ţivot po IZIPu aneb jak dál v elektronizaci 
zdravotnictví?“ – pozvánku rozešle 

7 IGA MZ ČR 
- Ing. Zeman informoval o zasedání oborové komise 12: komise má přiděleno 

enormně nízký podíl z celkových prostředků na IGA, což je dílem i z důvodu 
nízkého počtu projektových žádostí a jejich nižší kvality z pohledu hodnocení VaV. 
Mj. uvažuje MZ ČR o zániku komise. 

- Je nutné působit na odbornou veřejnost, aby podávala co nejvíce ţádostí 
- Právě běţí výzva s uzávěrkou 13.7.2012 

8 Aktualizace webu medinfo.cz 
- Byly vystaveny zápisy ze schůzí výboru ve veřejné části 
- Záložka Instituce: aktualizovány záložky Centrální a Fakulty, bude aktualizována 

záložka Zdravotnictví, obsahující seznam zdravotnických knihoven (Bouzková, 
Lesenková) 

- Záložka Zdroje: Aktualizována záložka Časopisy, budou ještě doplněny aktuální 
IF (Bouzková, Lesenková) 

- Připravit návrh odpovědnosti za aktualizaci dalších částí (Zeman) 
- Projednat s dr. Smitkovou moţné úpravy vzhledu titulní stránky (Zeman) 

9 Další rozvoj DASTA a NČLP 
- Schůzka s Ing. Shimou se uskuteční 6.6. (Zámečník, Zeman) 
- Moţnost podání projektu do IGA s MFF UK – prověří Zámečník 

10 Přijetí nového člena 
- ČSZIVI souhlasí s přijetím Ing. Hynka Kružíka za člena společnosti 

11 Různé 
- Pozvánka na 54. Purkyňův den (12.6. Libochovice) (Zeman) 
- Pozvánka na 150. výročí založení Spolku českých lékařů (6.6. Karolinum) (Zeman) 
- Možnost prezentace na ITU-D (Zubina) 

Přílohy k zápisu Dopis ministru zdravotnictví 

Termín příští 
schůze 

Datum Čas Místo 

27.6.2012 10:00 – 12:00 NLK 

 


