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Zápis ze schůze výboru ČSZIVI z 3.10.2018 
Datum 3.10.2018 
Místo Praha, NLK 
Doba trvání 10:00-12:00 
 
Účastníci Výbor: Martin Zeman, Jan Vejvalka, Miroslav Zámečník, Pavel Kubů, Eva 

Lesenková, Helena Bouzková 
RK: Pavel Zubina, Petr Lesný 

Přizvaní/hosté - 
Omluveni Štěpán Svačina, Libor Seidl  
Neomluveni - 
Moderátor Martin Zeman 
Zapisovatel Helena Bouzková 
Schvalovatel Martin Zeman 
Ověření Helena Bouzková 
 
ID Program schůze Pozn. 

1 Schválení programu jednání  

2 Aktivity členů výboru   
3 Hospodaření  
4 Zpráva revizní komise od  5/2016 do 10/2018  
5 Plánované akce  
6 Webové stránky společnosti  
   
   

 
ID úkolu Definice úkolu Termín Zodpovídá Stav* 
3/1_2018 Předání revizní zprávy do ČLS JEP 31.10.2018 Bouzková Nový 
2/1_2018 Dopis týkající se  warning systému u 

nelegálních drog 
14.11.2018 Kubů  Nový 

6/1_2018 Kontrola a doplnění webových stránek 14.11.2018 Členové v. Nový 
     
*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno) 
 
ID bodu 
programu 

Popis 

1 Výbor schválil navržený program jednání 
2 Aktivity členů výboru 

Martin Zeman: 
- Dasta – bude obnoveno jednání s firmou Stapro ze strany MZd 
- Katalog standardů a jejich správa – smlouva s dodavatelem, implementace systému 

terminologie, výstup do 7 měsíců  
- Připomínkové řízení k věcnému záměru zákona o eHealth, bude probíhat do 1/2019, 

věcný záměr by měl být připraven nejpozději 2/2019. Definitivní role státu ve 
standardizaci eHealth a katalogu služeb eHealth. Problematika sladění identitních 
prostředků (autentizace, elektronický podpis, pečeť…).  

- Národní eHealth centrum- NCeZ (národní centrum elektronického zdravotnictví) – 
otázka formy, zda organizační složka státu, nebo PO. 

- Národní centrum medicínských nomenklatur a klasifikací – ÚZIS. 
- Stálá pracovní skupina ke standardizaci eHealth – řídící a metodická funkce. 
- Vysočina - standardizace eHealth, NCP centrum pro přeshraniční výměnu 

zdravotnických informací v neodkladné péči. 
- Telemedicína – 1.LF UK, spolupráce s MZ. 
- Národní zdravotnický informační portál (NZIP) – OP zaměstnanost na MZ, reakce na 

program Zdraví 2020, případná role NLK, SZÚ a dalších organizací. 
- Oddělení pacientských organizací na MZ – Norské fondy – možná podpora. 
- Prezentace Datové standardy a rozvoj jejich využití v e-Health ČR 

http://www.sympoziumfons.cz/prezentace/1_4.pdf 

http://www.sympoziumfons.cz/prezentace/1_4.pdf
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-  
Miroslav Zámečník: 
- Dasta – je potřeba mít finanční prostředky na nové služby, pro vývojové prostředí a 

budoucnost systému. 
Pavel Kubů: 
- Problematika nelegálních drog – chybí warning systém, jedná se o ochranu veřejného 

zdraví, ČSZIVI upozorní dopisem na tuto problematiku. 
Maertin Zeman 
- Aplikace Záchranka do mobilních telefonů – nemá stálou finanční podporu, řeší se 

možnost financování státem. 
Petr Lesný:  
- Problematika benefitů pro členy společnosti, zvážit možnosti, např. bezplatné členství 

v NLK, kde je užíváno i moje ID. 
- IPVZ – vzdělávácí programy eHealth. 
Eva Lesenková, Helena Bouzková: 
- Problematika zdravotní gramotnosti – portál NLK Medlike https://nlk.cz/zdroje/medlike/ 

Portál o zdraví a nemoci pro občana. Výbor souhlasil s podporou portálu. 
  

3 Hospodaření 
- K 1.1. 2018 bylo na účtu společnosti 84 327,73 Kč. V současnosti má společnost 73 

členů. 
4 Zpráva revizní komise od  5/2016 do 10/2018 

- Zpráva byla zpracována a předložena Pavlem Zubinou, předsedou revizní komise.  
Výbor se zprávou souhlasí. 
 

5 Plánované akce  
- Klasifikon – konference 6.-7.11. na Homolce – problematika medicínských klasifikací. 

https://www.uzis.cz/akce/pozvanka-na-konferenci-klasifikon-2018-praha-6-7-11-2018 
 

6 Webové stránky společnosti 
Kontrola webových stránek http://www.medinfo.cz/, doplnění aktuálních aktivit. 
 

  

  

Přílohy 
k zápisu 

- 

Termín příští 
schůze 

Datum Čas Místo 
14. listopadu 2018 10:00 hodin NLK 

 

https://nlk.cz/zdroje/medlike/
https://www.uzis.cz/akce/pozvanka-na-konferenci-klasifikon-2018-praha-6-7-11-2018
http://www.medinfo.cz/
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