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Zápis ze schůze výboru ČSZIVI z 15. 05. 2019 
Datum 15.05.2019 
Místo NLK, Praha 
Doba trvání 10:00-11:30 
 
Účastníci Výbor: Martin Zeman, Štěpán Svačina, Eva Lesenková, Helena Bouzková,           

Libor Seidl, Miroslav Zámečník 
RK: Pavel Zubina 

Přizvaní/hosté - 
Omluveni Jan Vejvalka, Pavel Kubů, Petr Lesný 
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 Realizované akce  
4 Plánované akce  
5 Webové stránky společnosti  
   
   
   

 
ID úkolu Definice úkolu Termín Zodpovídá Stav* 
     
2/1_2018 Dopis týkající se warning systému u 

nelegálních drog 
31.3. 2019 Kubů  Zrušeno 

     
     
5/1_2018 Kontrola a doplnění webových stránek 30.6. 2019 členové v. Trvá 
     
*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno) 
 
ID bodu 
programu 

 

1 Výbor schválil navržený program jednání 
2 Aktivity členů výboru 

Martin Zeman: 
- Zákon o elektronickém zdravotnictví probíhá – věcný záměr odmítnut legislativní radou 

vlády, bude se předkládat rovnou legislativní návrh zákona (paragrafové znění) vládou, 
schvalování v roce 2020. 

- MZ - Národní zdravotnický informační portál (NZIP) – Práce na portálu pokračují, je 
vyřešena technická stránka, obsah -  probíhá komunikace s odborníky, otázka 
autorského obsahu. Možnost využití zkušeností rakouského portálu. Zpracovává se 
projekt do OPZ na MPSV – možnost financování. 
IHE – zakládá se  česká pobočka IHE Czech Republic – občanské sdružení se 
souhlasem evropského IHE (přijetí Boardem v Rennes). 

- Od 7/2019 do 12/2019 budeme mít předsednictví V4 – seminář o e-Health, vládní 
expertní skupina k e-Health. 7. června v hotelu Grandior mezinárodní konference e-
Health – lékaři, zdravotníci, lékárníci. Viz http://www.hit-konference.cz/. 

- eH Network – přeshraniční výměna zdravotnické dokumentace (Lucembursko, 
Slovensko), nastavení standardů. Common Semantic Strategy, Guideline for 
Investementof Ehealth – doporučení co dělat. MPO – vysokorychlostní internet až na 
úroveň lékařů. 



Zápis ze schůze výboru ČSZIVI ČLS JEP 

      Strana: 
      2 z 2 

 

- Na MZ zřízeno Národní centrum elektronického zdravotnictví k 1.1.2019, ředitelem je 
Ing. Martin Zeman. Při MZ vzniká Rada pro elektronizaci zdravotnictví – řídící orgán 
elektronizace. Zajištění nestrannosti, soulad cílů. 

- Standardy – postupují práce na Národním katalogu standardů elektronického 
zdravotnictví, terminologický slovník, plnění a údržba katalogu, způsoby užití. Postupy 
pro hodnocení kvality a identifikace chybějících standardů atd... Evidence číselníků na 
webu MZ, katalog služeb e-health. Standardizace – veřejná zakázka na MZ (rozvoj, 
správa, validační test prostředí pro Dastu). MZ – 1. verze národního katalogu 
standardů – přejímka 17.5.2019. 

- Telemedicína – 1. LF UK, Národní telemedicínské centrum FN Olomouc, příprava 
projektů 

- Systém řízení jakosti ISO 27000 – ve zdravotnictví x zákon o kybernetické bezpečnosti 
- Kybernetická bezpečnost – dokumentace, návody – nemocnice a KHS- seminář pro 

instituce MZ. Minitendry na auditory – možnost využití. 
 
Miroslav Zámečník: 
- Problematika číselníku – zda bude smlouva mezi ČLS a MZ. Probíhá definice katalogu 

standardů – oblasti, správci (MZ). Vytváří se testovací prostředí pro verzi 4, mělo by být 
prověřováno, zda je Dasta obsažena v nových systémech při jejich nákupu. 

 
Štěpán Svačina: 
- E-neschopenky – odpověď MZ z ČLS JEP, podpisový certifikát k 1.1.2020. 
-  

3 Realizované akce 
1. a 2. 4. Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. 

  

4 Plánované akce  
- 6.6.2019 – e-Health Network – v ČR delegace z Portugalska 
- Koncepční rámec zdravotnictví do roku 2030 -17.5.2019 (M.Zeman) 
- 23.5. Konference zdravotnictví 4.0 
- 19.5. kulatý stůl- Senát  
- 17.9. konference Kvalita zdravotní péče a akreditace České společnosti pro akreditaci 
- 30. a 31. 10.InMed 
- 7.- 8.11. konference Zdravotnictví 2020  

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

  

Přílohy 
k zápisu 

- 

Termín příští 
schůze 

Datum Čas Místo 
26. června 2019 10:00 hod Praha 2, NLK, Sokolská 54, 4.p. 

 

http://www.medinfo.cz/
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