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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSZT za rok 2017  
1 ODBORNÁ ČINNOST 

1.1 Odborné akce 

 ČSZT uspořádala jednu konferenci: 

• Kvalita zdravotní péče VII.  – zkušenosti vzdělávání a legislativa pro klinickou praxi, Pardubice, 
15. 6. a 16. 6. 2017,  
spolupořadatelé:  

   Česká asociace sester, Společnost radiologických asistentů ČR.  
Počet účastníků :  171 
Konference proběhla úspěšně, hospodářský výsledek akce činí 152 049 Kč. O přednášky byl na 
akci velký zájem, společensky byla akce kladně hodnocena. Negativně je hodnocena nízká účast 
zdravotních sester.  
 
 
Odborné akce ve spolupráci s dalšími organizacemi, na které poskytla ČSZT potvrzení  
o absolvování akce v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků: 
  

• 11.konference všeobecných sester a radiologických asistentů, Hradec Králové, 19. 5. 2017,                                                      
organizátor:   
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové a LFUK, Společnost radiologických asistentů 
ČR,  Česká asociace sester, Nadace Východočeská onkologie  

• Metrolog ve zdravotnickém zařízení, Brno, 1. 11. 2017 
Organizátor: 
Český metrologický institut  
 
Na základě zákona č. 201/2017 Sb., který nabyl dne 1. září 2017 účinnosti, se mění 
zákon č. 96/2004 Sb. O nelékařských zdravotnických povoláních a dále se vystavuje 
potvrzení o absolvování akce v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků.   

1.2. Publikace 

ČSZT vydává přednášky ze svých odborných akcí na webu v kapitole “Prezentace z odborných   
akcí“, kde jsou zdarma ke stažení. 

V kapitole “Normy“ jsou uloženy soubory norem PŘEHLED normalizačních dokumentů IEC a 
CENELEC a vybraných souvisejících dokumentů ISO a CEN – ZDRAVOTNICKÉ EL. 
PŘÍSTROJE. Normy jsou pravidelně aktualizovány. 
 
Monotematické články, které jsme tiskli dříve v Bulletinu, jsou též vyvěšeny na webu. 
Důležitá informace, dosažitelná od r. 2004 pouze na stránkách ČSZT, je přehled všech 
obhájených bakalářských a diplomových prací oboru v daném roce. Tato databáze je značně 
využívána budoucími zaměstnavateli absolventů, zájemci o studium a pedagogy VŠ. 
Charakterizuje vývoj oboru od počátečních dvou po dnešních pět akreditovaných fakult v ČR. 

Materiály z konference YBERC, kterou organizovala VŠB-TU Ostrava jsou uveřejněny, na 
http://www.yberc.sk/2016 

 
1.3  Spolupráce s institucemi podobného zaměření 

Spolupráce s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, s Fakultou elektrotechnickou 
ČVUT a s VŠB-TU Ostrava má trvale dobrou úroveň. Několik členů naší společnosti externě 
přednáší na uvedených vysokých školách. 
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Spolupráce s výborem SBMILI ČLS JEP při společných postupech obou organizací při 
zpracování stanovisek pro  MZ ČR pokračuje. 
Spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, se omezila v tomto roce na spolupráci  
s pobočkou ČSZT při SÚKL. Ta pořádá vlastní odborné akce, které zveřejňuje na svém webu. 
Pracovníci SÚKL se podílejí na přípravě odborných akcí ČSZT, pokud spadají do jejich 
zaměření, jsou členy přípravných výborů a pravidelně na akcích přednášejí. Spolupráci 
s vlastím ústavem bude třeba oživit. 
Pobočka při brněnském Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pokrývá 
segment veterinárních léčiv a biologických preparátů a pořádá vlastní semináře. 
Spolupráce s Českou asociací sester při společných vzdělávacích aktivitách je stabilní. Mnoho 
sester se účastní konferencí a symposií ČSZT některé mají zajímavá odborná sdělení.   
Neztrácíme ze zřetele problematiku ionizujícího záření ve zdravotnictví a spolupráci se 
Společností radiologických asistentů ČR a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost můžeme 
označit jako úspěšnou.  

1.4  Komora zdravotnických pracovníků  
Připravované ustavení České komory zdravotnických pracovníků pokračovalo dalšími 
jednáními. Postup ČSZT je ve shodě s postupem SBMILI ČLS JEP a dalších technicky 
orientovaných společností (SRLA ČR, ČSFM). Byl ustaven přípravný výbor tvořený profesními 
sdruženími a odbornými společnostmi (PV ČKZP). ČSZT je jeho členem. Naším zástupcem je 
Ing. Gajovský. V současné byl dokončen návrh stanov ČKZP a dalších základních dokumentů 
ČKZP. Základní rozhodovací kritérium je paritní zastoupení všech sdružených profesí. 
ČSZT připomínkovala věcný záměr zákona o České komoře zdravotnických pracovníků 
v odstavcích příprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, kompetence 
Komory ve vztahu k profesním sdružením. 
Současnou podobu navrhovaných úprav  Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 
96/2004 považuje PV ČKZP za nepřijatelný a nabízí spolupráci při tvorbě novely  Zákona o 
nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. a vydal k tomu oficiální stanovisko na 
stránkách www.ckzp.cz.  
 

1.5  Odborná činnost poboček ČSZT 

SÚKL 
Pobočka při Státním ústavu pro kontrolu léčiv je v rámci ČSZT samostatným subjektem od 
roku 1990. Informace o seminářích jsou zveřejňovány na www.sukl.cz. loni byly zaměřeny 
více na oblast farmakologie, v poslední době na nový zákon o zdravotnických prostředcích. 
Pobočka SÚKL má své zástupce v přípravných výborech odborných akcí, pokud se tématika 
týká ZP. 

ÚSKVBL 
Pobočka ČSZT při Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále 
ÚSKVBL) pracuje od rolu 2004. Pobočka umožňuje svým členům účast na odborných akcích 
v rámci celoživotního vzdělávání a pořádá pro své členy tematicky zaměřené vzdělávací akce.  
Informace o pořádaných seminářích lze nalézt na stránkách www.uskvbl.cz. 

2 SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ SPRÁVOU 

2.1 MZ ČR       
Předseda ČSZT Ing. Jiří Petráček je členem akreditační komise MZ ČR a členem přístrojové 
komise MZČR.. Je v  kontaktu s odborem vzdělávání a vědy MZ ČR. Připomínky k zákonu 
268/14 Sb. a navrhované změny projednal s Mgr. Kateřinou Pavlíkovou, vedoucí oddělení 
zdravotnických prostředků. Výsledkem jednání je spolupráce se zdravotnickým výborem 
poslanecké sněmovny (MUDr. Kaňkovský Vít). Na konci roku 2017 vyšla novela zákona 
268/14 Sb., která výrazně zjednoduší provoz ZP.  
 
 

http://www.ckzp.cz/
http://www.sukl.cz/
http://www.uskvbl.cz/
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3 VOLENÉ ORGÁNY ČSZT    

VÝBOR: 
předseda   Ing. Jiří Petráček  jiri.petracek@fnmotol.cz 
místopředseda    Ing. Marek Gajovský  marek.gajovsky@fno.cz 
vědecký tajemník  Ing. Martin Augustynek, Ph.D.   martin.augustynek@vsb.cz 
  
hospodář   Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.       fabian@medicton.cz 
 
členové    Ing. Petr Gabriel         petr.gabriel@nemocnice.opava.cz 
                 MVDr. Ivana Justová                  ivana.justova@sukl.cz  
                 Ing. Radka Kejmarová  radka.kejmarova@uvn.cz 
                                                   Ing. Jan Náhlík                           jan.nahlik@ikem.cz 
                                                   Ing. Zdeněk Šlégr                       zd.slegr@seznam.cz  
 
KONTROLNÍ  KOMISE:     
předseda    doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.  martin.cerny@vsb.cz 
členové    Ing. Štěpán Holinka               stepanholinka@gmail.com 
     Ing. Ondřej Švagr                       ondrej.svagr@ikem.cz  
 

organizační pracovník  viz sdělení na www.cszt.cz  

ZÁSTUPCE ČSZT ve valné hromadě ČSVTS je Ing. Jiří Petráček  
4.1 Výbor ČSZT 

Výbor měl v r. 2017 pět chůzí: 

Dne 21. 2. 2017 v Praze schůze výboru, kontrolní komise a PV 173: 

Výbor odsouhlasil zprávu o činnosti za rok 2016 a zprávu o hospodaření za rok 2016, 
projednával činnost sekretariátu, kontroloval přípravu konference VS 173 – Kvalita zdravotní 
péče VII. Zkušenosti, vzdělávání a legislativa pro klinickou praxi, která se konala 15. A 16. 6. 
2017 v Pardubicích a projednával přípravu voleb do výboru a kontrolní komise ČSZT na 
období 2017 – 2019. 

 

 

Dne 10. 5. 2017 v Praze a Ostravě schůze výboru (formou videokonference): 

Ing. Petráček informoval o výsledcích voleb do výboru společnosti pro roky 2017 až 2019, 
připravovala se konference v Pardubicích a proběhla diskuze nad web stránkami společnosti. 

 

Dne 14. 6. 2017 v Pardubicích schůze výboru: 

Uskutečnily se volby předsednictva a funkcionářů společnosti a příprava akcí v roce 2018 

 

Dne 19. 9. 2017 v Praze schůze výboru a kontrolní komise: 

Upřesnila se činnost tajemníka, hospodáře a vědeckého tajemníka, byly vytvořeny přípravné 
týmy pro plánované akce dne 25. 4. 2018 a 16. 11. 2018. Výbor zhodnotil konferenci 
v Pardubicích ze dne 15. 6. – 16. 6. 2017 a odsouhlasil zprávu o hospodaření za první pololetí  
r. 2017, souhlasné stanovisko bylo předloženo kontrolní komisí.  Diskutovalo se zprovoznění 
WEB stránek společnosti. 

 

Dne 14. 12. 2017 v Praze schůze výboru (formou videokonference) 

Výbor se intenzivně zabýval přípravou plánovaných akcí v r. 2018, zvláště pracovním dnem  
dne 25.4.2018  „Současná legislativa ve zdravotnickém zařízení.“  

mailto:jiri.petracek@fnmotol.cz
mailto:marek.gajovsky@fno.cz
mailto:martin.augustynek@vsb.cz
mailto:petr.gabriel@nemocnice.opava.cz
mailto:ivana.justova@sukl.cz
mailto:radka.kejmarova@uvn.cz
mailto:jan.nahlik@ikem.cz
mailto:stepanholinka@gmail.com
http://www.cszt.cz/
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Výbor odsouhlasil koncepci webových stránek a doporučil rychlé zprovoznění. 

  

   

Projednával 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. Výbor 
společnosti detailně sleduje postavení a celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – 
BMI, BMT a KI.  

4.2 Kontrolní komise      
se sešla v roce 2016 třikrát na společném zasedání s výborem ČSZT a schválila účetní 
uzávěrku za rok 2017. Konstatovala, že ČSZT vyvíjí činnost v souladu se stanovami a 
neshledala žádné závady. Zprávu o hospodaření za rok 2017 schválil výbor po vyjádření 
kontrolní komise v únoru tr.  

5 ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

počet členů je ustálený, v poslední době mírně klesá. 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 odpovídá přibližně úbytku starých členů, kteří se buď 
odhlašují se sdělením, že už v oboru nepracují, nebo nezaplatí členský příspěvek po dvě 
období. Ke konci roku 2017 měla ČSZT 157 individuálních členů (bez členů poboček ČSZT 
SÚKL a ÚSKVBL).  
ČSZT měla v r. 2017 osm kolektivních členů, z nich dva ke konci roku 2016 ukončili své 
členství (A.M.I. a Tesco SW): 
• PHILIPS ČR 
• DN FORMED Brno s.r.o. 
• MEDISAP  
• EFA Services 
• VDI Metros 
• Technická univerzita v Liberci  
• MAQUET Medizintechnik 
• MZ Liberec 

 
6 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

byla projednána  kontrolní komisí a výborem ČSZT a je k dispozici členům ČSZT na vyžádání 
na adrese sekretariátu ČSZT. 

 

Zpracovala: Choltová   
schválil výbor ČSZT na své schůzi  8. 2. 2018      

          Ing. Jiří Petráček 
        předseda ČSZT 


	ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSZT za rok 2017
	1.5  Odborná činnost poboček ČSZT
	SÚKL
	ÚSKVBL


