
Zápis ze schůze výboru a revizní komise ČSZIVI ČLS JEP 
dne 18. 6. 2018 

Místo konání: Lékařský dům. Sokolská 31, Praha 2 

Přítomni: dle prezenční listiny (6 členů výboru, 1 omluven, 3 členové revizní komise, volební 
komise). 

A. 

Předsedkyně volební komise dr. Šárka Vejvalková seznámila přítomné s průběhem 
a  výsledky voleb na 4leté volební období –  do 6/2022. 

Volby proběhly korespondenčně, volební komise měla 3 členy – dr. Vejvalkovou Šárku, dr. 
Jarolímkovou Adélu a dr. Petra Kocnu. Předsedkyní komise byla zvolena dr. Šárka 
Vejvalková dne 12. 12. 2017. Volby proběhly korespondenčně, dvoukolově. 

Volební lístky prvního kola s průvodním dopisem byly rozeslány na začátku ledna 2018 a 
sběr byl ukončen 31. 1. 2018.  

Dne 1. 2. 2018 se sešla volební komise, sečetla volební lístky a schválila kandidátní listinu a 
průvodní dopis pro druhé kolo voleb. Sběr volebních lístků byl ukončen 14. března 2018. 

Volební komise se sešla 27. 3. 2018 a vyhodnotila druhé kolo voleb. Odevzdáno bylo 25 
platných volebních lístků, žádný nebyl neplatný.  

Po následném upřesnění stanovila výsledky voleb takto:  

Do výboru společnosti byli zvoleni (abecedně):  

dr.  Bouzková, dr. Kubů, dr. Lesenková, prof.  Svačina, dr.  Vejvalka, ing. Zámečník, ing.  
Zeman. 

Náhradníci výboru (dle pořadí): doc. Fajt, ing. Seidl, dr. Cabrnoch. 

Do revizní komise společnosti byli zvoleni (abecedně):  

dr.  Lesný,  ing. Seidl, dr.  Zubina 

Náhradníci revizní komise (dle pořadí): dr. Vejvalka a prof. Svačina. 

Termín setkání nově zvolených členů a volební komise byl stanoven na 18. 6. 2018 od 15 
hodin v zasedací místnosti v 1. patře Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2. 

B. 

Proběhla volba orgánů:  

Výbor: 

Předsedou byl zvolen všemi přítomnými: ing. Martin Zeman – 6 hlasů přítomných pro. 



Místopředsedkyně: dr. Helena Bouzková – 6 hlasů přítomných pro. 

Vědecký sekretář: dr. Jan Vejvalka – 6 hlasů přítomných pro. 

Pokladník – orgán byl v minulém období zrušen – administraci zajišťuje místopředsedkyně. 

Revizní komise:  

Předseda: dr. Pavel Zubina – 3 hlasy přítomné pro. 

C. 

Plán činnosti do podzimu 2018: 

Členské shromáždění (seminář) naplánovat v průběhu podzimu 2018 včetně zajištění 
přednáškového sálu v ČLS JEP. 

Připravit aktuální seznam členské základny k 3. 10. 2018. 

Připravit formuláře k podpisu novým členům výboru a revizní komise (ochrana osobních dat). 

Původní výbor a revizní komise: dodat zprávu o činnosti za minulé volební období – do 3. 10. 
2018. 

Termín příštího výboru 3. 10.2018, 10:00, Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, Praha 2. 

Předseda revizní komise svolává schůzi na shodné datum a místo. 

D. 

Novinky a plány MZČR - Zeman: 

• novela zákona o zdravotních službách (pacientský souhrn), 
• konec 9/18 – věcný záměr zákona o eHeath pro pana ministra, 
• paragrafové změní, jaro 2019 
• NZIS bude součástí zákona, 
• NCeZ – konference 19. 9. 2018 v mezinárodním měřítku via projekt SRSS (doplnění: 

pravděpodobně později – v říjnu), 
• ÚZIS zahájil projekt IDRR (prezentace pro podvýbor eHealth zdravotního výboru 

PSP), 
• OPZ – projekt na zjednodušený portál eHealth – pouze veřejná část pro akční plány 

Zdraví 2020, předpoklad čerpání první pololetí 2019, příprava letos 
• Portál občana – využití i pro zdravotnictví, 
• Měl by v tomto roce vzniknout implementační plán pro telemedicínu. 
• ePreskripce – zjednodušený lékový zákon – již v paragrafovém znění. 

Zapsala: Helena Bouzková 

V Praze dne 22. 6. 2018 


