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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ, z.s. 
Člen Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii EFSUMB 

Člen Světové federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii WFSUMB 
  

WWW.CSUM.CZ 
 

Zápis z online schůze výboru ČSUM 

 

Datum: 1. 5. 2022, začátek 20:00 hod, 21:40 hod 

Připojeni: MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D. (HG), MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D. (ZH), doc. MUDr. Luboš 

Hrazdira, CSc. (LH), MUDr. Eva Kotulánová (EK), MUDr. Lenka Mrázková (LM), MUDr. Tomáš Novotný, 

Ph.D. (TN), MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D. (PV) 

 

1) Report z průběhu změny organizace ČSUM na zapsaný spolek 

 

• Administrace a účet (TN)  

o dle pohybu na účtu lze potvrdit, že se hlásí noví členové; výzva pro členy výboru, kteří 

ještě nezaplatili;   

o není jasné, zda platí povinnost pro náš spolek nahlásit se na finančním úřadě; spíše 

převažuje názor členů - se přihlásit - TN ověří stav věci na finančním úřadě 

 

• Web (ZH) – emailové adresy připraveny, čeká na zpřístupnění linku se zabezpečeným 

přístup 

• Registrace členů (PV)  

o informace o počtu nově registrovaných členů ke dnešnímu dni (6 členů výboru, 8 

řadových členů) 

o poznámka LM – nelze zadat telefonní číslo s předvolbou – prosba na Zdeňka o úprava 

registračního formuláře a o úpravu plánovaných akcí – kde byly původně akce řazené 

dle kalendáře 

 

• EFSUMB (HG)  

o Informace o nadcházejícím Eurosonu 2022, který se bude konat v Temešváru, za ČR 4 

účastníci, HG se účastní zasedání delegátů; budeme souhlasit vs udělením bezplatného 

členství 50 členům ukrajinské delegace  

o HG informuje o dalším ročníku kongresu EFSUMB 2023 a vyzývá členy k zaslání   

návrhů přednášek ve formátu jméno, název přednášky (v tuto chvíli klidně obecný), 

email); deadline do 1 týden; TN navrhuje za společnost nabídnut finanční příspěvek 

HG na tuto akci (poplatek hrazen EFSUMB); HG zváží, případně se domluví 

o Poplatky za členství EFSUMB (7 euro ročně) – deadline konec června; dohodnuto, že 

se počká do začátku/první poloviny června (do té doby lze očekávat, že se ještě nějací 

noví členi zaregistrují), poté ZH (pokladník) zaplatí faktury; HG následně vyžádá 

certifikát 

 

2) Vzdělávací akce pořádané, spolupořádané, garantované ČSUM, z. s.  

 

• Vize + administrativní a ekonomické předpoklady (TN)  

o TN vypracoval formulář, který byl rozeslán členům výboru; cílem je nastavit kontrolní 

mechanismus, který zajistí, že daná akce bude splňovat kritéria EFSUMB; každá 

žádost bude zaevidovaná, k ní bude dohledatelný výsledek hlasování; je potřeba 

mechanismus nastavit kvalitně, transparentně, a tak aby fungoval i v budoucnu, kdy 

bude výbor pracovat v jiném personálním obsazení  

o Lze předpokládat, že 1 žadatel bude pořádat více typů kurzů (u některých bude 

požadovat garanci ČSUM – v tom případě musí podat žádost na každý typů kurzu 

samostatně, včetně podkladů vyžadovaných žádostí. Jestliže je již ČSUM akceptovaný 

kurz pořádán vícekrát, nebo například na jiném místě či zemi, nová žádost se pro tento 
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kurz podávat nemusí. ČSUM předpokládá, že předkladatel žádosti sám zhodnotí, jestli 

jeho kurz odpovídá standardům ČSUM, potažmo EFSUM, které jsou jasně dané a 

dostupné na webu. 

o Pouze u garantovaných kurzů splňujících podmínky EFSUMB, budou vydávány 

certifikáty dle dříve dohodnutých podmínek (100 Kč za 1 certifikát) + členové 

společnosti – zdarma)  

o Kurz pořádaný organizátorem, který bude požadovat garanci ČSUM a nebude členem 

společnosti, bude vybírán poplatek 5000 Kč 

o O schválení garance bude výbor hlasovat formou elektronického tajného hlasování 

(per rollam); žadatel se zaručuje, že nebude změněn formát předkládaného kurzu 

o HG navrhuje, aby součástí žádosti byl i uvedený program; dále je součástí přílohy údaj 

o poměru školenců na školitele, poměr teorie a praxe; 

o  O kurz s daným formátem se bude žádat jen 1x; LM navrhuje garanci časově omezit; 

navrženo období 3 roky 

o  Akce pořádané – spolupořádané ČSUM – ten kdo bude žádat bude garant; nastíní 

formát akce; hlasování – tajné, webové rozhraní, rovnou - po zaslání podkladů; 

hlasovat  - o formátu – dotaz zda – 1. formuláře 2. od zájemce/garanta – info o kurzu  

o Nebude se uvádět částka a místo pořádání akce  

o Následně proběhlo hlasování  - platné na 3 roky a přílohou je program; 

Hlasováno: pro: 7, proti:  0, zdržel se: 0 

 

3) Vzdělávací centra ČSUM, z. s.  

 

o Navržen vznik vzdělávacích center 

o odborný garant musí předložit anotaci, typ vzdělávací akce; roční poplatek cca 5000 

Kč 

o vzhledem, k tomu, že ke vzdělávacím programům přibyla během porady celá řada 

podnětů a pozměňovacích návrhů, bylo dohodnuto, že je nutné toto definitivní vznik 

vzdělávacích center znovu řešit až následně  

 

4) Varia. 

o LH – připomíná konání akce Sonoden, dne 5. 11. 2022; někteří již odeslali LH náměty 

svých přednášek, ostatní zbývající k tomu vyzváni. 

 

 Zapsala: Pavlína Vyhnanovská 

 

Zkontroloval: Tomáš Novotný 
 


