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Zápis ze schůze výboru ČSZIVI č. N3_2011 
 
Datum 14.12.2011 

Místo NLK 

Doba trvání 10:00-11:30 

 

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

Přizvaní/hosté - 

Omluveni Petr Lesný, Milan Špála, Jan Vejvalka, 

Neomluveni - 

Moderátor Martin Zeman 

Zapisovatel Martin Zeman 

Schvalovatel Martin Zeman 

Ověření Helena Bouzková 

 

ID Program porady Pozn. 

1 Schválení programu jednání  

2 Kontrola a revize úkolů  

3 Zpráva z mimořádného sjezdu delegátů ČLS JEP  

4 Informace o hospodaření  

5 Aktualizace registru členů, placení příspěvků  

6 Stanoviska k materiálům k připomínkování  

7 Různé  

 

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

Definice úkolu Termín Zodpovídá Stav* 
 

1/N2_2011 Dodat výboru podklady k původnímu logu 
ČSZIVI 

14.12.11 Vejvalka splněno 

2/N2_2011 Projednat další rozvoj webu ČSZIVI s dr. 
Smitkovou 

15.1.12 Zeman trvá 

3/N2_2011 Projednat se Sekcí informatiky Asociace 
nemocnic ČR možnost zapojení členů do 
činnosti ČSZIVI 

14.12.11 Zeman splněno 

4/N2_2011 Připravit informaci o systému přidělování 
kreditů pro odborné pracovníky ve zdravotnictví 

14.12.11 Lesenková splněno 

5/N2_2011 Svolat schůzku nad přípravou setkání řešitelů 
DASTA 

31.1.2012 Zámečník trvá 

6/N2_2011 Zůčastnit se mimořádného sjezdu delegátů ČLS 7.12.11 Zeman 
(Lesný) 

splněno 

7/N2_2011 Rozeslat návrh témat – zaměření ČSZIVI 14.12.11 Lesný splněno 

1/N3_2011 Dodat další podklady k původnímu logu, jsou-li 1.2.2012 Vejvalka nový 
2/N3_2011 Připravit šablonu hlavičkového papíru 28.2.12 Zeman nový 
3/N3_2011 Aktualizovat logo na www.medinfo.cz 28.2.12 Zeman nový 
4/N3_2011 Konkretizovat spolupráci s SI AN ČR 20.3.12 Zeman nový 
5/N3_2011 Projednat s MZ ČR uspořádání setkání DASTA 28.2.12 Zeman, 

Zámečník 
nový 

6/N3_2011 Projednat s ČLS problematiku členských 
příspěvků 

1.2.12 Bouzková nový 

7/N3_2011 Doplnit kontaktní emaily členů OS 1.2.12 Bouzková, 
Lesný 

nový 

8/N3_2011 Připravit oslovení členské základny 1.2.12 Zeman nový 
9/N3_2011 Aktualizovat adresu pro registraci nových členů 1.2.12 Zeman nový 
10/N3_2011 Předat připomínky k návrhu vyhlášky o zdr. 

dokumentaci 
19.12.11 Zeman nový 
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11/N3_2011 Podepsat prohlášení o ochraně osobních údajů 1.2.12 Zeman, 
Lesný, 
Vejvalka, 
Špála 

nový 

     

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

Popis 

1 Výbor schválil navržený program jednání 

2 Revize úkolů 
1/N2_2011 

- Logo dodáno v bmp, dr. Vejvalka dodá více, lze-li 
- Ing. Zeman připraví šablonu hlavičkového papíru 
- Bude uplatněno na webu 

3/N2_2011 

- Projednáno na setkání SI AN ČR 25.11.11, jednání o konkretizaci možné spolupráce budou 
pokračovat 

4/N2_2011 

- Dr. Lesenková informovala ústně i písemně 
- Informace budou vystaveny na webu ČSZIVI 
- V případě potřeby kreditů ČLK platí tč. doporučení nepřibírat spolupořadatele 

k jednotlivým akcím, není-li to nutné z důvodu prodražení registrace 
5/N2_2011 

- Ing. Zeman a Ing. Zámečník projednají s MZ ČR možnost využití prostor a spolupráce 
s MZ (Shima) 

7/N2_2011 

- Návrh témat rozeslán, diskuze bude pokračovat v roce 2012 

3 Zpráva z mimořádného sjezdu delegátů ČLS JEP 
a) Zúčastnil se Ing. Zeman 
b) Sjezd schválil nový text stanov, po registraci budou publikovány 

 Bude větší volnost spolupráce s dalšími subjekty (přidružené členství) 
 Větší pravomoci jednotlivým OS a sekcím 
 Úpravy v možnostech elektronické komunikace a voleb 

c) Předsednictvo ČLS bude dále jednat s ČLK o poplatcích za registrace akcí 
s cílem dosáhnout poplatku max. 500 Kč za registrace, v případě neúspěchu bude 
zvážen postup vlastní registrace akcí ČLS bez ČLK. 

4 Informace o hospodaření 
a) ČLS poskytla detailní přehled hospodaření za 3.Q.11 
b) 16.12.11 proběhne schůzka současného a předchozího předsedy RK  

5 Aktualizace registru členů, placení příspěvků 
a) Sekretariát ČLS poskytl aktuální výpis z registru členů 
b) Z 98 členů jich pouze 47 nemá dluh za členské poplatky 
c) Někteří členové neplatí dlouhodobě 
d) Dr. Bouzková prověří, zda dlužníci neplatí i ostatní poplatky ČLS 
e) Dr. Bouzková zjistí, jakým způsobem se promítá dluh do přehledů o hospodaření 
f) Dr. Bouzková projedná s ČLS, jaké jsou možnosti promíjení dluhu z minulosti 
g) Dr. Bouzková se pokusí z dostupných zdrojů doplnit email. Kontakty na jednotlivé 

členy, poté postoupí seznam členů dr. Lesnému, který doplní ze svých zdrojů a 
postoupí výsledek výboru 

h) Podle výsledků jednání dr. Bouzkové připraví Ing. Zeman text oslovení členů 
s cílem vyzvat je ke spolupráci a prověřit kontaktní informace – účelem je získat 
zpětnou vazbu 

i) Ing. Zeman zajistí aktualizaci adresy pro registraci nových členů 
j) Výše členských příspěvků pro příští rok zůstává beze změny, tj. 100 Kč 

6 Stanoviska k materiálům k připomínkování 
a) Dopis ředitele VZP k IT strategii VZP 

 V termínu poskytla vyjádření SBMILI 
 ČSZIVI se již vyjadřovat nebude 

b) Návrhu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 
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 Připomínky členů ČSZIVI předá Ing. Zeman kontaktní osobě 

7 Různé 
a) Prohlášení k ochraně osobních údajů pro ČLS 

 Účastníci schůze vyplnili a podepsali 
 Dr. Bouzková předá na sekretariát ČLS 
 Ostatní podepíší dodatečně (Zeman rozešle) 

  

  

 
Přílohy k zápisu 1. Přehled hospodaření OS do 3Q2011 

2. Informace ke kreditnímu systému 
3. Připomínky členů OS k Návrhu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 

 
Termín příští 
schůze 

Datum Čas Místo 

1.2.2012 11:30-13:00 Sekretariát prof. Svačiny (U 
nemocnice 1, 3. Interní 
klinika 1.LF a VFN) 

 


