
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSZT za rok 2011 

 

1 ODBORNÁ ČINNOST 

1.1     Odborné akce  

V roce 2011 uspořádala ČSZT tradiční dvoudenní konferenci 9. a 10.6. v Pardubicích 
KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE - TÝMOVÁ PRÁCE IV.  
Spolupořadatelé: ČAS, SRLA ČR, SBMILI ČLS JEP 

Odborné akce ve spolupráci dalšími organizacemi:  

 KLINICKÁ LEGISLATIVA A TECHNICKÁ PODPORA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
Aesculap Akademie, symposium 3. a 4.2.2011, Hrotovice 

 KLINICKÁ LEGISLATIVA A TECHNICKÁ PODPORA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
Aesculap Akademie, symposium, 27. a 28.4.2011, Praha 

 KLINICKÁ LEGISLATIVA A TECHNICKÁ PODPORA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
Aesculap Akademie, symposium, 15. a 16.9.2011, Olomouc 

 TRENDY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ 
VŠB–TU Ostrava, konference, 21. až 23.9.2011, Rožnov pod Radhoštěm 

 3. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ZDRAVOTNÍCH SESTER A RDG TECHNIKŮ KATETRI- 
ZAČNÍCH SÁLŮ 
Fakultní nemocnice Ostrava, konference, 13. a 14.10.2011, Ostrava 

Na uvedené odborné akce přidělila ČSZT na základě vyhlášky MZ ČR č. 423/2008 kreditní 
body, které vykázala předepsanou formou NCONZO v Brně. 

 Přednášky z konference Kvalita zdravotní péče jsou na webu ČSZT (www.cszt.cz) ostatní je 
možno získat u hlavních pořadatelů. 

 

 1.2 Spolupráce s institucemi podobného zaměření 

Členové výboru ČSZT (doc. Ing. Lhotská, CSc., Ing. Šlégr) tvoří kontakt na Společnost 
biomedicínského inženýrství ČLS JEP.  

Spolupráce v výborem SBMILI ČLS JEP při společných postupech obou organizací 
v jednáních s MZ ČR je internzívní a účinná, viz kap. 2 

Tradičně dobrá je spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a to jak s vlastním 
ústavem, tak s pobočkou ČSZT při SÚKL, která pořádá vlastní odborné akce. Pracovníci 
SÚKL. mají výrazný podíl na kvalitní přípravě odborných akcí ČSZT, jsou členy přípravných 
výborů a pravidelně na akcích přednášejí. 

Pobočka při brněnském Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
pokrývá segment veterinárních léčiv a biologických preparátů a pořádá vlastní semináře. 

Rozvíjí se spolupráce se Spojenou akreditační komisí ČR, jejíž ředitel MUDr. David Marx, 
PhD. přednáší na našich akcích. 

Spolupráce s Českou asociací sester při společných vzdělávacích aktivitách  úspěšně 
pokračuje. Mnoho sester se účastní konferencí a symposií ČSZT nejen pasívně, ale mají 
zajímavá odborná sdělení.  

V letošním roce jednáme o pojetí komory nelékařů, k němuž ČAS, která je iniciátorem této 
aktivity, uspořádala dva semináře. Postup ČSZT bude ve shodě s postupem SBMILI ČLS 
JEP, ev. i dalších společností ( SRLA ČR, ČSFM) 

Neztrácíme ze zřetele problematiku ionizujícího záření ve zdravotnictví a spolupráci se 
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Společností radiologických asistentů ČR 
můžeme označit jako úspěšnou. Pracovníci SÚJB přednášejí na většině našich odborných 
akcí. 

Spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství a s Fakultou elektrotechnickou 
pokračuje,  několik členů naší společnosti externě přednáší na FBMI ČVUT. Velmi úspěšně 
se rozvíjí spolupráce s     VŠB –TU Ostrava. 

http://www.cszt.cz/


1.3  Odborná činnost poboček ČSZT 

SÚKL 

Pobočka při Státním ústavu pro kontrolu léčiv je v rámci ČSZT samostatným subjektem od roku 
1990. Aktivně spolupracuje při přípravě konferencí a seminářů ČSZT a pořádá vlastní odborné akce. 
Většina odborných akcí posledních let se tématicky zabývala problematikou zákona č. 378/2007 Sb. 
(tzv. Zákon o léčivech). V roce 2011 se uskutečnilo celkem 8 seminářů se zaměřením na oblast 
klinického hodnocení léčivých přípravků, farmakovigilanci a 1 seminář pro pracovníky tkáňových 
zařízení - center asistované reprodukce . Informace o seminářích jsou zveřejňovány na www.sukl.cz. 

V oblasti týkající se zdravotnických prostředků se SÚKL aktivně zúčastnil konference 

Kvalita zdravotní péče, kterou pořádala ČSZT v Pardubicích. V přípravných výborech akcí 

připravovaných na příští rok má pobočka SÚKL své zástupce. 

ÚSKVBL 

       Pobočka ČSZT při Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále ÚSKVBL) 
byla založena v roce 2004, aby bylo možno  informovat odbornou veřejnost v oblasti veterinárních 
léčivých přípravků formou tématicky zaměřených seminářů o aktuálních otázkách legislativy, jejího 
uplatňování v praxi v oblastech jako je registrace, výroba a distribuce veterinárních léčivých přípravků 
(VLP) a veterinárních biopreparátů a rovněž  o vlastním použití VLP ve veterinární praxi.a ve výrobě 
medikovaných krmiv. 
      Pobočka  umožňuje  jejím členům účastnit se odborných akcí jiných organizací v rámci 
celoživotního vzdělávání a pořádá pro své členy  tematicky zaměřené vzdělávací akce.  
Informace o pořádaných seminářích  lze nalézt na stránkách www.uskvbl.cz. 

1.4  Publikace 

Významnou část publikací uveřejňujeme na webu ČSZT www.cszt.cz, například 

 Plná znění přednášek z našich odborných akcí 

 Odborné a organizační informace obsažené v minulých ročnících Bulletinu ČSZT 

 Skriptum Vladimíra Vejrosty Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů – aplikace 
požadavků mezinárodních a evropských norem. Tištěné vydání je rozebráno. 

 Pravidelně aktualizovaný Přehled normalizačních dokumentů technických komisí TC 62 
organizace CEN a CENELEC a vybraných souvisejících dokumentů ISO a CEN týkajících 
se zdravotnických elektrických přístrojů. 

2 SPOLUPRÁCE S MZ ČR 

se daří zejména ve vzdělávacích a legislativních aktivitách.  Místopředseda ČSZT Ing. Zdeněk Šlégr  
je členem akreditační komise MZ ČR, je v úzkém kontaktu s odborem vzdělávání a vědy MZ ČR a 
podílel se na vzniku zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu. V současné době zastupuje ČSZT v přípravě novelizovaného Zákona č. 
96/2004 Sb. 

 Zástupcem ČSZT v pracovní skupině pro tvorbu nového zákona o zdravotnických 
prostředcích, kterým bude nahrazen Zákon č. 123/2000 Sb. je člen výboru RNDr. Josef Čihák. 

Kromě základního zaměření na postavení klinických techniků a klinických inženýrů, nezanedbává 
ČSZT vzájemné vazby pro nutnou týmovou práci všech lékařských a nelékařských pracovníků při péči 
o pacienta. Ta je tématem jejích dvoudenních konferencí, pořádaných v dvouletém intervalu. Nad 
konferencemi přebírá záštitu vždy ministr zdravotnictví ČR. 

 

3 VOLENÉ ORGÁNY ČSZT 

VÝBOR: 

předseda    MUDr. František Jurek  f.jurek@mnof.cz 
místopředseda a hospodář  Ing. Zdeněk Šlégr  zdenek.slegr@ikem.cz 
vědecký tajemník   Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. lhotska@fel.cvut.cz 
členové     RNDr. Josef Čihák  josef.cihak@seznam.cz 
     Ing. Marek Gajovský  marek.gajovsky@fno.cz 
     Ing. Miloš Hostek  hostek@fnplzen.cz 
     Ing. Jiří Petráček  jiri.petracek@fnmotol.cz 
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náhradník    Mgr. Jaroslav Storm  storm@fnhk.cz 

REVIZNÍ KOMISE 
předseda    RNDr. Miloš Krapka  milos.krapka@seznam.cz 
členové     Ing. Vratislav Fabián  fabiav1@fel.cvut.cz 
     Alena Jíchová   alena.jichova@fnmotol.cz 
TAJEMNÍK 
není volená funkce   Ing. Helena Rybínová, CSc. rybinova@cszt.cz 

ZÁSTUPCE ČSZT   ve valné hromadě ČSVTS je předseda MUDr. František Jurek.  

V roce 2011 došlo ke změně ve složení revizní komise. A. Jíchová odešla z FN Motol mimo obor. 
Náhradník Mgr. Petr Tiefenbach se ze zdravotních důvodů vzdal činnosti. Protože nemáme dalšího 
zvoleného náhradníka, bude do příštích voleb v roce 2012 pracovat RK jako dvoučlenná. Výbor 
považuje toto řešení za efektivní vzhledem k výdajům za korespondenční volbu, kterou je třeba 
provést písemnou formou (volba je tajná a to e-mail neumožňuje) 

3.1. Výbor ČSZT 

měl v r. 2011 šest schůzí, z toho tři společné s přípravným výborem konference Kvalita zdravotní péče 

a dvou symposií, připravovaných na rok 2012.  

Projednával na nich odborné otázky včetně přípravy odborných akcí, otázky organizační a 

hospodářské. Kladl důraz na spolupráci s příbuznými společnostmi, s orgány státní správy, na 

komplexní péči o zdravotnickou techniku o provozní techniku a informační technologie. V kontextu 

s dokumenty EU výbor společnosti detailně sleduje postavení a celoživotní vzdělávání zdravotnických 

pracovníků – nelékařů.  

3.2. Revizní komise  

se sešla v roce 2010 dvakrát na společném zasedání s výborem ČSZT a schválila účetní uzávěrku za 

rok 2010 a pololetní uzávěrku 2011. Konstatovala, že ČSZT vyvíjí činnost v souladu se stanovami a 

neshledala žádné závady. Zpráva o hospodaření za rok 2011 bude projednána až v únoru 2012 po 

účetní uzávěrce roku 2011. Podle dosud zpracovaných údajů bude hospodářský výsledek vyrovnaný. 

4.  ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

počet členů je ustálený, v poslední době mírně stoupá. Noví členové se hlásí hlavně po 

významných odborných akcích. Jsou to jednotlivci, z poloviny studenti ČVUT, VŠB – TU a mladí 

BMI a technici.. Jejich počet přibližně odpovídá úbytku starých členů, kteří se buď odhlašují se 

sdělením, že už v oboru nepracují, nebo nezaplatí členský příspěvek po dvě období. Ke konci 

roku 2011 má ČSZT 352 individuálních členů (včetně členů  poboček ČSZT SÚKL a ÚSKVBL) 

a 6 kolektivních členů.  

 PHILIPS ČR 

 TESCO SW 

 MEDISAP  

 EFA  Services 

 VDI Metros 

 A.M.I.- Analytical Medical Instruments 

 

5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

bude po projednání v revizní komisi a výboru ČSZT v únoru 2012 k dispozici členům ČSZT na 

vyžádání na adrese sekretariátu ČSZT. 

 

zpracovala Rybínová  

schválil výbor ČSZT na své schůzi 8.12.2011 
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