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ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 
 

Zápis 
z Členské schůze Asociace VDZP, které se uskutečnilo  

dne 8. června 2017 na KÚ České Budějovice  
______________________________________________________________ 
 
Přítomni: dle presenční listiny, která je založena na sekretariátu asociace.  
 
Zasedání zahájil a řídil, s pověření představenstva, ve 13.00h předseda představenstva  

JUDr. Jaroslav Kopeček, 
který přednesl návrh změny programu, týkající se omluvené neúčasti brig. Gen. MUDr. Zoltána 
Bubeníka, jenž byl následně členy jednomyslně schválen. Pan generál přislíbil účast na listopadovém 
zasedání. Dále JUDr. Kopeček navrhl zapisovatele členské schůze paní Simonu Marii Dolníčkovou.  Na 
dnešní ČS, dle informací od prezence, je přítomno 55 členů.  
Tzn. nadpoloviční většina a tímto je dnešní členské schůze usnášeníschopná. 
Předseda poděkoval paní hejtmance Mgr. Ivaně Stráské, za možnost uspořádání členské schůze a její 
organizaci v sídle KÚ České Budějovice. 

 

 
                                                                                              Zahájení JUDr. Jaroslavem Kopečkem      
 

1. Zahájení a uvítání hostů: 
→ Mgr. Marek Svoboda – zástupce MZV 
→ Mgr. Zdeněk Veselý – ÚNMZ ředitel sekce odborných působností   
→ Bc. Dalibor Tatýrek – ředitel EZÚ 
→ Ing. Jiří Heš – předseda představenstva ITC Zlín  
→ Ing. Michaela Vychodilová – zástupce České exportní banky 
→ Ing. Jan Dubec – zástupce EGAP  
→ Ing. Miloš Benš- zástupce EGAP 
→ MUDr. Zdeňka Tomšíková – neonatolog NČB 
→ Prim. Doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc. – kardiochirurg NČB 
→ Ing. Jana Šrámková – PANO3D 
→ Ing. Jan Hainz, MBA – Integra spol. s r.o.  

 
 

          Omluveni: 
→ Mgr. Alena Stráská – hejtmanka JK 
→ Brig. Gen. MUDr. Zoltán Bubeník – MOČR  
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2. Prezentace aktivit členské firmy TSE spol. s r.o. 
Představila se firma TSE spol. s r.o. a pan Ing. Martin Novák informoval o jejím vývoji během 
25-ti leté tradice. Přednáškou vyzvedl výrobky nejen pro nemocnice- inkubátory a 
fototerapeutické  lampy, ale i skloubení automobilového průmyslu se zdravotnickou 
technikou.    
 

 
        Představení firmy TSE- Ing. Martin Novák                   MUDr. Zdeňka Tomšíková – neonatolog z  NČB 

 
3. Vystoupení hostů: 

 
       3. 1.  MUDr. Zdeňka Tomšíková 

Přednáška byla zaměřena na neonatologickou péči v nemocnici České Budějovice. Propojení 
gynekologie a novorozeneckého oddělení, jedno z nejmoderněji vybavených center 
v republice, kdy je užíván unikátní systém i laktační poradkyně. Nemocnice má i banku 
mateřského mléka. 

       Přednáška byla přítomnými hodnocena pozitivně.   
 

3. 2.  Primář Doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc. 
   Představení kardiochirurgie v nemocnici České Budějovice. Nové postupy a metody při 

operacích a využívání nejmodernějších zdravotnických prostředků při kardiochirurgii.  
 

3. 3.  Ing. Jana Šrámková – PANO3D 
Prezentace společnosti, která vytváří pro firmy virtuální prohlídky jejich provozoven. V případě 
zájmu o kontakt, vyžádejte na sekretariátu Asociace. 
 
3.4. Ing. Marek Svoboda -MZ 
Zdůraznil význam projektů Ekonomické diplomacie v jednotlivých zemích na Ambasádách ZÚ 
v ČR. Upozornil na aktivní stránky MZ na Facebook, kde jsou dávány novinky ze ZÚ ČR a také 
teritoriální akce pro exportéry.  

 
3.5.   Ing. Jiří Heš – ředitel ITC Zlín  
Představil současné aktivity ITC- jako notifikované osoby.  Vysvětlit situaci v poskytování služeb 
podnikům ve vystavování certifikátů, pro podmínky pro jejich prodeje ve zdravotnických 
zařízeních.  
Vzhledem k závažnosti celé problematiky certifikace výrobků, především její časové a finanční 
náročnosti, byl dohodnut další seminář ITC Zlín a SZÚ k problematice rekodifikace. Členská 
základna tuto nabídku přijala. S předpokladem konání září-říjen. 

 
3.6.  Ing. Michaela Vychodilová – Česká exportní banka  
Profinancování aktivit při exportu výrobků firem.  
Přednáška je součástí zápisu  
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3.7. Ing. Miloš Benš – EGAP 
Představil pojišťovnu a její systém pojištění, podmínky a produktovou nabídku pro podporu 
českých exportéru. Také podpora malých a středních podniků.  
Přednáška součástí zápisu.  
 
3.8. Ing. Zdeněk Veselý – ÚNMZ  
Seznámení s činností ÚNMZ. Informace o nově přijatých nařízeních z EU o ZP. Národní novela o 
ZP. Připravují se semináře a školení spolu s EZÚ a ITC Zlín.  
 
3.9. Ing. Jana Vykoukalová  
Informovala o aktivitách PP a přednesla pozvání na seminář Klastru Czechimplant o 
preklinickém hodnocení ZP. Konaný den 23. 6. 2017 VŠ polytechnická Jihlava. Pozvánky byly 
všem členům písemně rozeslány. 
 
3.10. Petr Kotík – ředitel PATRON Bohemia 
Podrobně informoval o zasedání ÚS a jeho nálezu ve věci vztahu VZP ke ZP. Nález ÚS je 
k dispozici na jeho w stránkách. 

 
               Stav členské základny 
 
                 Odstoupení oznámily firmy: 2G Lipov- změna výroby bez ZP 

           FAVEA – změna zaměření na farmaceutický průmysl  
             

                     Stav k 8. 6. 2017: 
• základních členů 99 (z toho 2 ze SR) 
• kolektivních členů   1 
• přidružených členů                   5 
• čestný člen     1 
• celkem                                     106 

 
Za mimořádný přínos v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a podporu zaměstnanosti 
v Severomoravském kraji, obdržel ocenění Asociace Ing. Petr Bukovski, jednatel společnosti 
CLINITEX s.r.o. 

        U příležitosti dnešního životního jubilea, obdržel Doc. Karel Volenec, CSc. od Asociace 
blahopřání 

 

 
                       JUDr. Jaroslav Kopeček předává ocenění Ing. Petru Bukovskému                  a  Doc. Karlu Volencovi  
 
 

4. Kontrola usnesení z Výroční členské schůze Asociace ze dne 9. března 2017 
 
Představenstvo na svém zasedání provedlo kontrolu plnění usnesení, které bylo rozpracováno 
na jmenovité úkoly s termíny a odpovědnosti členů představenstva za jejich plnění. 
Bylo konstatováno jejich průběžné plnění.    
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5.    Různé 
• Byla uctěna památka jednatele členské firmy DN Formed, pana Jiřího Bartoňka, který 

náhle zemřel 18. Dubna 2017. 
• Předseda Asociace připomíná možnost vyhotovení certifikátu členství v Asociaci 

v různých zahraničních mutacích a možnost podpory vedení Asociace v jednání firem 
s obchodními partnery. 

• Informace o sekcích Asociace, které byly přílohou zápisu z ČS 9. 3. 2017. Kdo by měl 
zájem a chuť pracovat v jednotlivých sekcích, ať se hlásí předsedovi.  

• Asociace s EZÚ zorganizovala úspěšný odborný seminář na téma certifikační systémy 
managementu, požadavky pro účely předpisu ISO 13485:2016, struktura technické 
dokumentace ke ZP podle směrnice 93/42/EHS. 
Semináře se mohlo zúčastnit více členských firem, když už se tomu věnuje čas a 
náklady. Byl otevřený i pro nečlenské firmy. Hodnocen přítomnými velmi pozitivně. 
S doporučením dalšího pokračování na obdobné téma ve 2. pol. r. 2017 

• Proběhl seminář Asociace pro posluchače VÚT Brno a pro 4. ročníky středních 
průmyslových škol - úspěšný. 

• Ve 2. pol. 2017 uspořádá Asociace na Kladně, technický seminář pro studenty ČVUT 
Praha ústavu biomedicínského inženýrství, s cílem propagace oboru zdravotnické 
techniky pro jejich následné uplatnění. Organizuje Doc. Průcha. 

• V podpoře exportu jsme získali dotaci na veletrhy v OÚ ČR v Kazachstánu, Arabských 
Emirátech, které již úspěšně proběhly s max. účastí členů Asociace. Pro rok 2018 
zahájeno podání žádostí k účasti na Arab Health a Mediku Düsseldorf. Sledovat stránky 
MPO! 

• V tomto roce máme rezervované veletrhy v programu NOVUM ve Vietnamu a Rusku. 
Je potřeba se přihlašovat. Navrhnout další např. Ukrajina. 

• Pro rok 2018 navrženy veletrhy ZP v programu NOVUM-KET - Kuba, Brazílie, USA, 
Azerbajdžán, Rusko. Vše na stránkách : www: CzechTrade.cz  

• Předseda se zúčastňuje Valných hromad a Rady členů SP, ze kterých podává mailem 
informace. 

• Z Asociace exportérů pravidelné informace předáváme ČZ 
• Permanentně probíhá odborné poradenství pro firmy v oblasti certifikace a 

souvisejících norem a činností. Máme i zastoupení v této oblasti v orgánech SP. 
Informujeme členskou základnu o možnostech účasti na odborných seminářích 
pořádaných SP souvisejících s oborem ZP a ekonomikou podniků. /ochrana osobních 
dat, bezpečnost, mzdová problematika apod. Tripartita/  

• Program TRIO 2 výsledky - ve výzvě uspělo z našich členů 6 podniků. Bylo podáno přes 
450 projektů, bylo podpořeno ca 100. Za 220 mil. Kč. 

• Třetí výzva TRIO 3 již vyhlášena s termínem podání projektů do 14. 7. 2017, pro 
zahájení řešení od 1. 1. 2018 na dobu 48 měsíců. Je připraveno více finančních 
prostředků. Doporučuji i těm, kteří neuspěli, podat projekty znovu. www.MPO.cz . 
Podávejte i ty které v 2. kole neuspěly ev. i ty, které byly u TAČRu.  

• Epsilon 3 skončila lhůta pro podávání projektů. 
• Připravuje se nový program zaměřený na podporu energetiky i úsporná řešení 
• 20. 6. na TAČR informační seminář. Sledovat stránky www.TAČR.cz  . 
• OP PIK  - aplikace 3 Inovace, 3 soutěžní lhůty skončily, připravuje se vyhlášení nových 

výzev informace MPO Ing. Porák 
• Málo se využívají daňové odpočty na náklady výzkumu a vývoje, informujte se u svých 

daňových poradců! 
• Výstava Rehaprotex 2017 proběhne v termínu 19. -21. 9. 2017 na Brněnském 

výstavišti, k tomuto tématu a ostatním aktivitám BVV vystoupil v  diskusi ředitel 
projektů Ing. Radim Tichý. 

• Ing. Jan Hainz – Integra s.r.o. informoval o veletrhu ve Vietnamu, ještě je možná účast. 
• Inovace webových stránek Asociace, spuštěna nová verze.  

http://www.mpo.cz/
http://www.ta%C4%8Dr.cz/
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• Intenzivně, při příležitosti 25. výročí založení AVDZP, se připravuje vydání nové edice 
tištěného katalogu v AJ. Předpokládané vydání říjen 2017. Členské firmy se vyzývají 
k maximální součinnosti – předávání dat, tak aby uvedený termín byl dodržen a katalog 
na ČS 9. 11. byl členům předán.  

• V ekonomické diplomacii s MZ a MPO, jsme úspěšně představili firmy, které měly 
zájem o účast. Incomingové akce -  Maroko i Kazachstán, Estonsko byly úspěšné 
s představením aktivit našich firem. S Marokem podepsané memorandum o další 
spolupráci v oblasti zdravotnické techniky. 

• Na ČS ZÚ odesílány, na jimi organizované akce, katalogy AVDZP. Hong Kong, Singapur 
apod. 

• Předali jsme členské základně informaci o možnosti setkání s delegáty ZÚ a CzechTrade 
v Praze 28. -29. 6. 2017. Podrobně na www.czechtrade.cz  a  www.spcr.cz . 

• Předána na MZ výzva, hodnocení činnosti ZÚ ve smyslu podpory exportní činnosti 
podniků, vesměs pozitivní.  Škoda, že se na moji výzvu nezapojilo víc podniků Jen 3. To 
je ale obecně průvodní jev. 

• V přípravě programu zahraniční rozvojové spolupráce aktivně působí členka 
představenstva ing. Jana Vykoukalová. Podává pravidelně informace. 

• Jednání vedení Asociace na nově sestavených Krajských úřadech – osvědčilo se. 
Představování firem se sídlem v regionu. Dnes proběhlo úspěšné jednání za účasti 
hejtmanky Mgr. Aleny Stráské a 6ti našich firem v JČ Kraji.  

• Se SP úzce spolupracujeme v oblasti zdravotnictví, legislativy a propagace, pravidelnou 
účastí v odborných komisích a na sněmech. Valná hromada – TRIPARTITA – min mzda. 

• Účastnili jsme se aktivně s CzechMedem  a Czedmou jednání u Ústavního soudu 
s podporou klubu senátorů, ve věci změny zákona o zdravotnických prostředcích, 
v prospěch výrobců a dodavatelů.  

• Další jednání společně s notifikovanou osobou EZÚ, taktéž ve věci podpory podnikání 
se zdravotními prostředky, proběhne se zdravotním výborem poslanecké sněmovny 
dne 14. 6. 2017 v Mikulově. Aktivně působí Doc. Volenec, Ing. Vykoukalová a Ing. 
Mašek. 

• Společně se SP odeslán dopis ministru Havlíčkovi ve věci podpory ZP, notifikovaných 
osob a ÚNMZ. 

 
6. Organizační záležitosti 

        Členská schůze 2017 
→       9.11. Mikulov. Na akci je potřeba individuálního objednávání noclehu na  

www.zamecekmikulov.cz  
 

           Zasedání představenstva2017: 
→         14. 9. ING Medical s.r.o. Praha 
→    9.11. Mikulov   
→    15.12.  Humpolec 

 
                       Zasedání členských schůzí 2018: 

→    15. 3. 2018 Brno VČS AVDZP, Hotel Santon 
→    15. 6. 2018 Ski Hotel, Nové město na Moravě s exkurzí do členské firmy Medin  
→    8. 11. 2018 Jižní Morava 

 
7.    Závěr 
     Při ukončení zasedání poděkoval předseda Asociace Dr. Jaroslav Kopeček účastníkům za 

pozornost, panu Ing. Fiedlerovi za organizaci dnešních akcí a popřál všem mnoho zdaru v jejich 
podnikatelských aktivitách a stálé zdraví. 
 

        Zasedání skončilo v 16.25. 
 

http://www.czechtrade.cz/
http://www.spcr.cz/
http://www.zamecekmikulov.cz/
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       Příloha- přednášky zúčastněných 

- EGAP 
- Česká exportní banka 
- MZV 

 
  

V Brně, dne: 8. června 2016 
 
Zapsala: Simona Marie Dolníčková                                                             
                tajemnice sekretariátu 
     
     
Schválil:  JUDr. Jaroslav Kopeček 
                předseda představenstva 


