
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU 

a 

 

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky 

Česká asociace sester 

VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství 

 

 

 

 

pořádají pracovní den 

 

 

 

Úskalí provozování zdravotnických prostředků 
 

 

 

 

 

 

Pracovní den se koná 

ve středu 12. dubna 2023 v 10:00 

v kongresovém sále č. 217 

Praha 1, Novotného lávka 5 

 

 



Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým 

pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale 

také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.  

Nacházíme se v období velkých legislativních změn v oblasti nakládání se zdravotnickými 

prostředky, a to jak na evropské úrovni (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 

č. 2017/745 (MDR)), tak i na národní úrovni (Zákon 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a 

diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro). Zavedení nové legislativy do praxe bude v 

tomto roce důležitým úkolem pro všechny poskytovatele zdravotních služeb i další fyzické či 

právnické osoby zabývající se nakládáním se zdravotnickými prostředky. Proto se bude jednat o 

stěžejní téma tohoto pracovního dne. Věřím, že pozvaní odborníci nám poskytnou ucelený přehled 

o legislativních změnách, které mají dopad na používání zdravotnických prostředků v praxi. 

Ing. Petr Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborný garant: prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D., VŠB – TU Ostrava 
 
 
Přípravný výbor:   Ing. Nela Benešová, FN v Motole 

Ing. Petr Gabriel, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 

Ing. Ondřej Švagr, IKEM 

 

       

 

Organizační sekretář:   Ing. Nela Benešová, tajemnice ČSZT 

 

 

Účastníkům bude vystaveno potvrzení o absolvování akce v rámci celoživotního vzdělávání 

nelékařských zdravotnických pracovníků. 



PROGRAM 

10:00 - 10:05 ÚVODNÍ SLOVO 

10:05 – 10:30 
25 min 

Novinky v legislativě zdravotnických prostředků 
JUDr. Jakub Král, Porta Medica 

10:30 – 11:00 
30 min 

Nová legislativa ZP - praktické dopady 
Ing. Jan Náhlík, IKEM  

11:00 – 11:30 
30 min 

Aktuální informace k procesu notifikace ČMI dle MDR 
Ing. Jiří Šuráň, MBA, ČMI 

11:30 – 12:00 
30 min. 

Zajištění shody výrobku s požadavky Nařízení z pohledu výrobce 
Ing. Lukáš Peter, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 

12:00 – 12:15 
15 min. 

AVDZP - podpora inovativní zdravotnické techniky a technologií 
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D., Ing. Jana Vykoukalová, AVDZP 

12:15 – 12:45 

30 min. 
PŘESTÁVKA 

12:45 – 13:15 
30 min. 

IVD-R: nová regulace diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 
PhDr. Nela Chobolová, MBA, FN Ostrava 

13:15 –13:45 
30 min. 

Zkušenosti z provádění kontrol ZP u poskytovatelů zdravotních služeb  
Ing. Pavla Justová, MBA, SÚKL 

13:45 – 14:15 
30 min. 

Zkušenosti z kontrol SÚKL z pohledu poskytovatele zdravotnické péče 
Ing. Petr Gabriel, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 

14:15 – 14:45 
30 min. 

Projektové řízení vs. řízení projektu REACT 
Ing. Václav Bláha, FN v Motole 

14:45 – 15:15 
30 min. 

Fondy EU - Dotační příležitosti ve zdravotnictví 
Filip Truelle, FN v Motole 

15:15 – 15:30 DISKUSE a ZÁVĚR 

 

 

 

DISKUSE bude po každé přednášce. 

 

 



PŘIHLÁŠENÉ FIRMY se budou prezentovat výstavkou, rozdáním katalogů nebo prospektů  
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Místo konání ČSVTS, sál č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1 
stanice metra A  Staroměstská, 
1 stanice tramvají 17, 18, zastávka Karlovy lázně 

Termín konání 12. dubna 2023 10:00 h 
registrace účastníků od 9:30 h 
předpokládaný konec sympozia 15:30 h 

Účastnický poplatek  základní 2 500 Kč 

  členové ČSZT, kteří zaplatili příspěvek na rok 2023 2 000 Kč 

Bankovní spojení č. ú. 50930011 / 0100, KS 308, VS 204 

OSTATNÍ PODMÍNKY     

 Účastníci se objednávají prostřednictvím našich webových stránek pouze jednotlivě, nikoliv 
hromadně.  

 Přihlášku lze z vážných důvodů zrušit do 1. 4. 2023, účastnický poplatek vrátíme do 4 týdnů. 

 Při pozdějším stornu účastnický poplatek nevracíme. Místo původně přihlášeného lze poslat 
náhradníka. 

 Daňový doklad (faktura) bude zaslán účastníkům na e-mailovou adresu po jejich odeslání objednávky 
společně s potvrzením přijetí objednávky. Po uhrazení účastnického poplatku (faktury) bude opět na e-
mail zasláno potvrzení o uvedené platbě. Vše je generováno systémem přes webové stránky, 
z tohoto důvodu je nutné přihlásit se na pracovní den prostřednictvím webových stránek  
www.cszt.cz.  

 
 Při zadávání platebního příkazu k úhradě účastnického poplatku zadejte, prosím, do zprávy pro 

příjemce své jméno a číslo Vaší objednávky.  
 

 Potvrzení o absolvování akce v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických 
pracovníků obdržíte při registraci.  
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1. dubna 2023 

Sekretariát ČSZT tel.: 722 266 680  IČ 00539091 
Novotného lávka 5 z.technika@cszt.cz  DIČ CZ 00539091 
116 68   Praha 1   Nejsme plátci DPH 

 


