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ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

 
 

Zápis 
z Členské schůze Asociace VDZP, která se uskutečnila  
dne 9. listopadu 2017 v Mikulově v Hotelu Zámeček  

______________________________________________________________ 
 
 
 
Přítomni: dle presenční listiny, která je založena na sekretariátu asociace.  
 
 
Zasedání zahájil v 13.00 hod. a řídil předseda představenstva JUDr. Jaroslav Kopeček, který přednesl 
návrh programu, který byl následně členy jednomyslně schválen. Dále navrhl zapisovatele členské 
schůze paní Simonu Dolníčkovou, sčitatele hlasů Ing. Petra Strnada CSc. pro hlasování.  Navržení byli 
přítomnými schváleni.  Na dnešní členské schůzi, dle informací od prezence, je přítomno 57 členů.  
Tzn. nadpoloviční většina členské základny, tímto je dnešní členská schůze usnášeníschopná. 

 
 

 
                                                                                              Zahájení JUDr. Jaroslavem Kopečkem      

 
1. Zahájení a uvítání hostů: 

→ Brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník  
→ Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.  
→ PhDr. Marek Svoboda – zástupce MZV 
→ Mgr. Vladimír Degťar – zástupce CzechTrade  
→ Ing. Martina Tauberová - velvyslanectví ČR v Rakousku 

 
 
          Omluveni: 

→ Ing. Jaroslav Beneš Špalková – MPO  
→ Ing. Martin Švolba – MPO  

 
                   
 
                    

2. Prezentace aktivit členské firmy CLINITEX s.r.o.  
Představila se členská firma CLINITEX. s r.o. s módní přehlídkou její textilní tvorby pro lékaře, 
sestřičky, zdravotní záchrannou službu a jiné profese ve zdravotnictví. Módní přehlídka byla 
zúčastněnými hodnocena velmi pozitivně.  
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Módní přehlídka členské firmy CLINITEX s.r.o. 

 
3. Vystoupení hostů: 

 
             3. 1.  Brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník – Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví 

Přednáška byla zaměřena na vojenskou zdravotní službu. Širší seznámení s působením 
jednotlivých vojenských složek Armády ČR - např. mobilních vojenských nemocnic, centrem 
vojenské letecké záchranné služby, centrem vojenské kynologie a spolupráci s vojáky na 
vojenských misích. Generál přijal pozvání k účasti na dalších členských schůzích Asociace. 
Konkrétně účast v Medinu v červnu 2018 s hlavním chirurgem z ZSAČR. 
Přednáška byla přítomnými hodnocena pozitivně.   

 
2.  Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. – zástupce přednosty I. chirurgické kliniky FNUSA Brno  

   Současná úroveň chirurgie a novinky v hojení ran. Přednáška byla prokládaná obrazovými 
přílohami. Tyto lze obdržet na vyžádání na sekretariátu Asociace. 

   Přednáška byla hodnocena pozitivně.  
 

 
                    Brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník       Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.  

 
3. 3.  RNDr. Ing. Karel Chroust, Ph.D.  
Prezentace společnosti, která provádí klinické hodnocení a klinické zkoušky ZP.  
 
3.4. Ing. Marek Svoboda -MZ 
Zdůraznil význam projektů Ekonomické diplomacie v jednotlivých zemích a na Ambasádách ZÚ. 
Úspěch incomingových misí. Všechny projekty na w stránkách MZV. Byla poskytnuta nabídka 
MZ na distribuci nového členského katalogu Asociace na ZÚ elektronickou cestou.  

 
3.5.  Ing. Antonín Měchura – BARTECH s.r.o. 

               Firma se zaměřuje na automatickou identifikaci, technologie a řešení s čárovým kódem.  
               Spolupracuje již s některými firmami z členské základny.  
               Přednáška v příloze zápisu. 
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3.6.  Mgr. Vladimír Degťar – CzechTrade 
Nové projekty v rámci programu OP PIK, NOVUUM KET a nové kanceláře ZÚ.  
Přednáška je součástí zápisu.  

 
3.7. Ing. Martina Tauberová – velvyslanectví ČR v Rakousku 
Projekty příhraniční spolupráce, např. poskytování služeb zdravotnické záchranné služby mezi 
ČR a Rakouskem. Prezentace odborného sympózia na velvyslanectví ČR v Rakousku s českými 
firmami. Projekt ekonomické diplomacie – duben/květen 2018 zástupci ZZS JMK a zástupce 
Rakouska. K účasti budeme na ZÚ ve Vídni, včas vyzváni. 

 
 
            4.   Stav členské základny 
 
 
                 Odstoupení z Asociace oznámily firmy: Nanotrade, Bionic ,Labmediaservis, Moramedika 
 

              O přijetí do Asociace projevily zájem firmy: BRASED EUROTEXTIL, spol. s r.o., DSC Services, 
s.r.o.,  Global Biomedical, s.r.o., VH Pharma, a.s., 

 Na základě projeveného zájmu a s vyplněním vstupních dokumentů, bylo o jejich přijetí 
hlasováno. Pro jejich přijetí nebylo z ČZ připomínek a bylo odhlasováno jejich přijetí do 
Asociace.  

 
 V systému platby členského příspěvku, bylo představenstvem navrženo navýšení na 28 000,- 

Kč ročně v jedné splátce, na základě vystavených faktur, k 21. 1. daného roku.  
 Zdůvodněno, po dobu pěti let nedošlo ke změně členského příspěvku. V souvislosti s vnějšími 

ekonomickými vlivy a plánovanou aktivitou Asociace v následujícím období je navýšení 
objektivní. Fakturace jedenkrát ročně usnadňuje administrativní činnost na obou stranách.  

                 O návrhu bylo hlasováno a tento byl bez připomínek přijat.  
             
                     Stav členské základny k 9. 11. 2017: 

• základních členů                  100 (z toho 2 ze SR) 
• kolektivních členů     1 
• přidružených členů                  5 
• čestný člen    1 
• celkem                                   107 

 
1. U příležitosti 25. výročí založení AVDZP a za mimořádný přínos v oblasti ZP dnes přebírali 

ocenění přítomní zástupci zakládajících firem: JUDr. Jaroslav Kopeček, Ing. Karel Kloc CSc., Ing. 
Bohumil Klabík, Jan Krčma, Ing. Lubomír Podhorský, Ing. Zdeněk Holomý,   
Nepřítomným: Doc. Ing. Otakar Fenik CSc., Ing. Peter Galovič , Ing. Július Ivan, Jiří Křesala, 
Štefan Labanc, Ing. Tomáš Nerad, Ing, Igor Racík, Ing. Jana Vykoukalová, budou čestná uznání 
předána osobně v nejbližším možném termínu.  
 

 

 
                                Zástupci nových firem přebírají Certifikáty o členství                    Ocenění zástupci zakládajících firem 
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5.   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 odpovědností členů představenstva za jejich plnění. 
Bylo konstatováno jejich průběžné plnění.    

 
 

6.       Různé 
• Byla uctěna památka dvou zesnulých členů Asociace Ing. Beznosky a akademika 

Delonga.  
• 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.  

• Seminář na aktuální téma „ Nová Evropská legislativa v oblasti zdravotnických 
prostředků s působností pro ČR.“  Přednášející ÚNMZ, ITC Zlín a EZÚ se uskutečnil dne 
5. 10. 2017 v Brně, za účasti 135 osob. Hodnoceno jako velmi úspěšná akce.  

• Dne 19. 10. 2017 proběhl na Kladně technický seminář pro studenty ČVUT Praha 
Ústavu biomedicínského inženýrství, s cílem propagace oboru zdravotnické techniky 
pro jejich následné uplatnění. Účast cca 250 posluchačů. Poděkování Doc. Průchovi za 
výbornou organizaci semináře.  

• Pro rok 2018 vypsané veletrhy OÚ ČR -Arab Health se již realizuje, Uzbekistan a Medika 
Düsseldorf. Sledovat stránky MPO! 

• V tomto roce výměna v programu NOVUUM  Vietnam za Ukrajinu úspěšné, Rusko. Je 
potřeba se přihlašovat.  

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

• Předseda se zúčastňuje Valných hromad a Rady členů SP, ze kterých podává 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 vyhlášena s termínem podání projektů do 14. 7. 2017, pro zahájení 
řešení od 1. 1. 2018 na dobu 48 měsíců. V současné době je fáze vyhodnocování 
s vyhlášením výsledků do konce roku.  

• Epsilon 3 skončila lhůta pro podávání projektů. 
• Připravuje se nový program zaměřený na podporu energetiky i úsporná řešení 
• OP PIK  - aplikace 3 Inovace, 3 soutěžní lhůty skončily, připravuje se vyhlášení nových 

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

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

Asociace se účastnila informačním stánkem. 
• Inovace webových stránek Asociace, spuštěna nová verze.  
• Intenzivně, při příležitosti 25. výročí založení AVDZP, se připravuje vydání nové edice 

tištěného katalogu v AJ. Předpokládané vydání prosinec 2017.  
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• V ekonomické diplomacii s MZ a MPO, jsme úspěšně představili firmy, které měly 
zájem o účast. Incomingové akce -  Maroko, Kazachstán, Uzbekistán, Španělsko, 
Portugalsko, Srbsko, Estonsko byly úspěšné s představením aktivit našich firem.  

• Na ČS ZÚ odesílány, na jimi organizované akce, katalogy AVDZP. Např.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. 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. Pro rok 2018 účast na 3 KÚ 

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

• Další jednání společně s notifikovanou osobou EZÚ, taktéž ve věci podpory podnikání 
se zdravotními prostředky, proběhlo 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. Reakcí z MPO bylo jednání s MZ o stanovení kompetencí a ustavení 
pracovní skupiny pro řešení procesu schvalování ZP. 

• Vzhledem k současnému a následnému vývoji činnosti Asociace je třeba provést změny 
ve Stanovách Asociace, návrh bude předložen interním sdělením ČZ k případným 
připomínkám a následně předložen VČS ke schválení v březnu 2018. 

 
 

7. Organizační záležitosti 
Předseda představenstva JUDr. Jaroslav Kopeček oznámil své rozhodnutí ukončit výkon  funkce 
předsedy představenstva.  Po projednání v představenstvu a se souhlasem  Doc. RNDr. PhMr. 
Karla Volence. CSc., navrhujeme tohoto do funkce předsedy představenstva.  JUDr. Jaroslav 
Kopeček navrhuje, že zůstane i nadále členem představenstva Asociace a poskytne plnou 
podporu novému vedení. Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc. souhlasí s převzetím funkce 
s podmínkou vytvoření pozice výkonné ředitelky pro Ing. Janu Vykoukalovou – členku 
představenstva. Představenstvo tyto návrhy akceptovalo a ČS odhlasovala jednohlasně zvolení 
Doc. RNDr. PhMr. Karla Volence, CSc. do funkce předsedy Asociace. 
Členové představenstva Asociace a členská základna vyslovili poděkování odstupujícímu 
předsedovi JUDr. Jaroslavu Kopečkovi za vykonanou dlouholetou práci pro Asociaci ve funkci 
jejího předsedy. Byla přijata jeho nabídka další spolupráce na pozici člena představenstva. 
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc. poděkoval za vyslovenou důvěru, funkci přijal a přednesl 
svoji vizi další činnosti a směřování aktivit Asociace.  

 

 
                Nově zvolený předseda představenstva AVDZP            JUDr. Jaroslav Kopeček a Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec,CSc. 

 
 

http://www.czechtrade.cz/
http://www.spcr.cz/
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           Zasedání představenstva2017:    
→    8.12.  Humpolec 

 
                       Zasedání členských schůzí 2018: 

→ 15. 3. 2018 VČS AVDZP, Brno, Hotel Santon 
→     7. 6. 2018 ČS AVDZP, Nové město na Moravě Hotel SKI s exkurzí do členské 

firmy Medin  
→    8. 11. 2018 Jižní Morava 

 
 

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

pozornost a pozval je k pracovnímu společenskému večeru v místním vinařském sklípku. 
 
 

        Zasedání skončilo v 17.00 hod. 
 
 
 
V Mikulově, dne: 9. listopadu 2017 

 
Zapsala: Simona Marie Dolníčková                                                             
                tajemnice sekretariátu 
         
Schválil:  JUDr. Jaroslav Kopeček 
                předseda představenstva 

 


