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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 pro ultrazvuk v medicíně a biologii WFUMB 

  

WWW.CSUM.CZ 

  

Program řádné schůze výboru ČSUM, z. s. 

 

Datum: 5.11. 2022, 14:30 – 17:00 hod, místo konání: Hotel Maximus Resort Brno 

přítomni: MUDr. Halima Gottfriedová (HG), Ph.D., doc. MUDr. Luboš Hrazdira (LH), CSc., 

MUDr. Eva Kotulánová (EK), MUDr. Lenka Mrázková (LM), MUDr. Tomáš Novotný (TN), 

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

 

Hosté: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D., MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., Mgr. Jan Vopěnka 

(Medtechnik) 

Omluven: MUDr. Zdeněk Hess (ZH), Ph.D.  

 

1. Uvítání členů a dalších účastníků schůze  

 

TN v úvodu poděkoval LH, jako organizátorovi Sonodne, za možnost prezentovat 

příspěvky členů výboru na konferenci Tělovýchovného lékařství 2022 a dále představil 

hosty schůze.  

 

2. Zpráva o ekonomickém hospodaření ČSUM, z.s.  

 

2.1. Vypracováním dokumentů Zpráva o průběžném hospodaření ČSUM, z.s., Příprava návrhu 

rozpočtu ČSUM, z.s. a Příprava roční účetní závěrky hospodaření ČSUM, z.s. byl dle 

stanov pověřen ZH. Ten přislíbil jejich vyhotovení. Nachystané dokumenty z důvodu 

nepřítomnosti ZH budou předloženy k projednání a případně odsouhlasení na následující 

schůzi výboru.  

 

2.2. Stanovení výše ročního členského příspěvku (stanovy) 

 

Pro rok 2023 byl odhlasován členský příspěvek ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 

stávajícím, to znamená částka 500 Kč, a to pro členskou základnu i členy výboru. Dále 

byly po diskuzi zrušeny studentské a seniorské slevy. Zároveň byl v souladu se stanovami 

navržen pro zasloužilé členy společnosti v rámci každoroční výroční schůze systém 

udělování čestného členství. 

 Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

3. Administrativa ČSUM, z.s.  

 

3.1. Stav členské základny ČSUM, z.s.  

Ke dnešnímu dni bylo zaregistrováno celkem 68 členů, z nich členský příspěvek zaplatilo 

celkem 47 členů. V novém roce budou obesláni všichni kurzisté s výzvou ke členství a 

členové s výzvou k zaplacení členského příspěvku pro rok 2023. 

 

3.2.  EFSUMB 

• Nominace kandidáta pro kategorii Young Investigator nomination – úkolem pro členy 

výboru je navrhnout do prosince vhodného kandidáta ze svých pracovišť, který by byl 

vyslán za ČR na EUROSON 2023 (Lotyšsko, Riga). Podmínkou pro nominaci bude 
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alespoň jeden odpublikovaný článek v oblasti sonografie v časopise s IF v kategorii 

Original research. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 

 

• Na základě hlasování pro kategorii Honorary Member nominations navržen LH, který 

se po prostudování informací vztahujících se k této nominaci rozhodne, zda návrh 

přijímá.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1  

 

• Návrh přednášky za ČSUM, z.s. na EUROSON 2024 lecture nomination pro 

EUROSON 2024 pořádané v Neapoli zašle do prosince LH. 

 

• Tipy na lokaci Euroson 2026 – diskutovány možnosti konání této konference na území 

ČR, po diskuzi toto zamítnuto (mimo současné možnosti naší společnosti). 

 

3.3. Oslovení firem 

TN vytvoří jednotnou žádost s prosbou o sponzoring, která bude rozeslána do konce roku 

firmám, tak aby vznikl dostatečný budget, ze kterého by bylo možné sponzorovat například 

výjezd kandidáta pro kategorii Young Investigator nomination. 

 

3.4. Stanovy a povinnosti spolku – rekapitulace 

• Dle stanov je nutné pořádat 1x ročně výroční členskou schůzi společnosti. Členové 

ČSUM, z.s. musí být o čase a místu konání, spolu s programem obeznámeni 

s dostatečným předstihem. Dle plánu se bude konat každoročně po Sonokonferenci 

společnosti 

• Výborová schůze pravidelně 1x za 2 měsíce, případně dle potřeby, preferenčně on-line 

• Příprava roční zprávy o činnosti a stavu majetku (stanovy) bude vycházet 

z ekonomické účetní uzávěrky, kterou předloží ZH 

 

4. Školicí centrum ČSUM, z.s. a školitel ČSUM, z.s.  

 

• TN vysvětlil princip a důležitost školicího centra a školitele, a s tím spojené 

konsekvence. Vznik školicího centra s uvedeným vedoucím školitelem by umožňovalo 

vydat lékaři-stážistovi potvrzení o absolvované stáži.   

• U školitele by byly definovány podmínky (jako je počet provedených UZ vyšetření, 

dokončené specializační vzdělávání ve svém oboru, členství v ČSUM, z.s., aktivní 

pedagogická činnost v rámci kurzů pořádaných, spolupořádaných či garantovaných 

ČSUM, z.s. 

• Řešena otázka zpoplatnění, po diskuzi navrženo bez poplatku 

• Navržen text „Potvrzení o stáži ve školicím centru ČSUM, z.s. v délce trvání x dní (x 

hodin)“, který bude mít obdobnou, ne však shodnou grafickou podobu, jako mají 

certifikáty.  

• Diskuzí se došlo k závěru, že výbor se vznikem školicího centra ČSUM, z.s. a Školitele 

ČSUM, z.s. v obecné rovině souhlasí a že o konkrétní podobě bude hlasováno na 

základě vypracovaného podkladu, který vytvoří TN.  
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5. SonoKonference 2023  

 

• Pořádání kurzů a vzdělávacích akcí je jeden z hlavních úkolů této společnosti. S tím 

souvisí návrh pořádání konference pod hlavičkou ČSUM z.s. LH zmínil rizika 

multioborových konferencí v současné době, kdy je zaznamenáván nedostatečný 

zájem z řad lékařů o tento typ akce. 

• TN přednesl návrh na uspořádání multioborové SonoKonference 2023 v podzimním 

termínu, kterou by zaštiťovala firma, beroucí na sebe všechna rizika (akce s účastí 40-

240 lidí), 1. den pro pregraduální studenty (bez poplatku), 2. den konference pro 

postgraduální lékaře a nelékaře (zpoplatněno); náplní by byly kromě odborných 

sdělení také ukázky (demo) našich pořádaných kurzů v podobě workshopů.  

• Výstupem by byly abstrakta ve sborníku – nejlépe v podobě suplementa některého ze 

zavedených odborných českých periodik. 

• Uspořádání výroční členské schůze společnosti v závěru 2. dne konference 

 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 

 

6. Report z radiologického kongresu  

 

LM přednesla informace z proběhlého radiologického kongresu 

 

7. Report z abdominálního kurzu  

 

Byl podán report z proběhlého posledního základního kurzu Abdominální sonografie (kurz 

je dobře ekonomicky nastaven a po odborné stránce má dobrá hodnocení). HG zjistí výši 

finančního poplatku garance udělované přímo EFSUMB a dle diskuse a většinového názoru 

členů pracovní skupiny Abdominální sonografie by bylo o tuto garanci případně zažádáno. 

 

8. Pregraduální vzdělávání  

 

TN poreferoval o plánu vytvoření PVP programu MSK sonografie na 1. LF UK. Napříč 

Českou republikou je sonografie kromě akreditovaných studijních programů vyučována 

také dobrovolnickými studentskými spolky. TN jednal s jejich představiteli a nabídl 

odbornou pomoc členů ČSUM, z.s. – o tu zatím nebyl projeven zájem. 

 

9. Web a sociální sítě ČSUM, z.s.  

 

• Struktura webu zhodnocena jako málo přehledná, což je v tuto chvíli špatně 

řešitelné. Navrženo zaplacení profesionálního webmastera, až si to po finanční 

stránce bude moci ČSUM, z.s. dovolit. Dohodnuto, že každý z členů projde web (a 

příslušnou pracovní skupinu) a navrhne aktualizaci (dodání aktuálních informací, 

např. nabídka kurzů), případně navrhne promazání již neaktuálních dokumentů. 

• Požadavky budou zasílány přes vytvořenou WhatsApp skupinu na ZH, který úpravy 

zajistí.  

• LH – uvítal by vyvěšení dokumentu s vypočtenou hodnotou výkonů, které jsou 

doposud mimo úhradové mechanismy zdravotních pojišťoven. 

 



 

4 

 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ, z. s. 
 

Člen Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii EFSUMB 

Člen Světové federace pro ultrazvuk v medicíně a biologii WFUMB 

  

WWW.CSUM.CZ 

10. Perspektiva dalších sekcí ČSUM, z.s.  

 

S hosty byla diskutována možnost aktivní spolupráce s fyzioterapeuty a rehabilitační 

společností. Na základě hlasování byl odsouhlasen vznik: 

• Sekce fyzioterapeutů – diskutována garance nad fyzioterapeutickými kurzy; 

přislíbena pomoc s vytvořením podkladů o náplni a cílech podoboru, který doposud 

chybí (konsensus více společností); diskutován složitý vztah mezi fyzioterapeuty, 

rehabilitačními lékaři a dalšími odbornostmi 

• Sekce tělovýchovného lékařství 

• Sekce praktických lékařů  

• Sekce rehabilitačních lékařů 

• Sekce studentská – zapojení pregraduálních studentů 

 

• HG referovala o neúspěšné snaze obnovit/zahájit spolupráci v rámci pracovní 

skupiny Hlava a Krk 

 

• Ing. Vopěnka ve stručnosti představil úspěšný koncept UZ vzdělávání veterinářů, 

který ve Vídni probíhá ve spolupráci s ÖGUM a rádi by podobný model aplikovali 

i na český trh ve spolupráci ČSUM, z.s. 

 

• TN zmínil možnost a výhody organizování kvalitních refreshových UZ kurzů 

technického vzdělávání (nastavení a ovládání UZ přístroje), kurz zaměřený na 

bezpečnost, artefakty atd. například technologickými firmami. 

 

11. Varia 

 

Z časových důvodů nebyly projednány následují body a bude o nich hlasováno v rámci 

výboru v nejbližších dnech elektronicky per rolam.  

 

• Návrh LH o zveřejnění návrhu ocenění některých pojišťovnami nezasmluvněných 

výkonů na webu ČSUM, jak je v minulosti vypracoval Dr. Kocián s Lubošem 

• Žádost o udělení EFSUMB garance základnímu a pokročilému kurzu UZ plic a 

hrudníku Dr. Kociána (viz již dříve rozeslané podklady) 

 

 

Zapsala: PV 

Zkontroloval: TN
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