
 Zápis 

ze zasedání výboru  České společnosti biomedicínského inženýrství 

a lékařské informatiky, 

konaného dne 25. 2. 2016 na ČVUT-FEL 

 
 
Přítomni: Ing. J. Cmíral, DrSc., Ing. A. Grošpic, CSc., doc. Ing. J. Hozman, Ph.D., doc. Ing. 

L. Lhotská, CSc., doc. Ing. F. Lopot, CSc., prof. Ing. K. Roubík, Ph.D. 

Telekonferenčně připojeni: Ing. D. Korpas, Ph.D., Ing. M. Penhaker, Ph.D. 

Omluveni:  doc. Ing. V. Krajča, CSc., Ing. M. Mayer, Ph.D. , Ing. Mgr. M. Nováková, Ph.D., 

prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc. 

 

1. Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze ze 22. 10. 2015 (Ing. Cmíral) 

Doc. Hozman – zajištění kvalitnějšího telekomunikačního spojení pro výborové schůze – 

splněno částečně - kvalitní zvukové spojení, chybí obraz (starý projektor). 

Doc. Lhotská – příprava konference „Trendy v BMI“ na r. 2016: Akce letos nebude, pouze 

připraví s prof. Roubíkem sekci na YBERCu (konference začínajících vědeckých 

pracovníků), ta bude letos v Ostravě 2. nebo 3. týden v září; Ing. Cmíral komentuje, že se 

mělo jednat o společnou akci pracovníků ze zdravotnického terénu a z akademické sféry pro 

zajištění zpětné vazby akademické sféře. Konference o trendech v BMI a konference YBERC 

se budou obrok střídat, konference o trendech tedy bude až v r. 2017. Doc. Hozman 

navrhuje na ni doplnit sekci o postgraduálním vzdělávání BMI, Ing. Grošpic navrhuje přizvat 

jako spolupořadatele ČSZT. Závěr – akce bude vyžadovat dobré řečníky z terénu, výbor musí 

včas vyzvané řečníky vytipovat. 

Ing. Mayer – zorganizování kulatého stolu k nedostatkům zák. 268/2014, projednat s NMZ 

prof. Vymazalem: MZ přesunulo agendu úpravy zákona 268 na SÚKL, ten bude třeba na 

takovou akci přizvat. Ing. Grošpic upozorňuje na blížící se novelizaci evropského nařízení 

(…. číslo nespecifikováno), i to bude třeba zohlednit. Záměr ČSBMILI se ale kříží s akcí o 

dopadu zákona 268 do praxe, jejíž pořádání oznámila ČSZT na 27. 5. (má na ní vystoupit za 

MZ Ing. Pavlíková). Závěr : Rozhodnutí o pořádání kulatého stolu ponechat až po akci 

ČSZT – je potřeba zohlednit závěry z této akce. Bude-li rozhodnuto o pořádání kulatého 

stolu, pak by to mělo být návazné na akci ČSZT a s její účastí. 

Doc. Krajča – rozeslat adresář členů společnosti všem členům výboru – splněno, nadále 

dodržovat, že informace o všech nových sděleních , které budou vyvěšovány na web 
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společnosti, budou současně rozeslány všem členům společnosti, kteří mají v databázi 

emailovou adresu. Připojeno bude vždy upozornění na průběžnou potřebu aktualizace 

osobních údajů. 

Ing. Cmíral – zpracování informací  o ČSBMI (návaznost na informační leták) pro web 

společnosti – nesplněno, úkol trvá 

Ing. Penhaker – příprava mapky se zastoupením BMI v ČR – splněno  

Ing. Penhaker – domluvit s MUDr. Jurkem možnost vystoupení na semináři se SAKem o 

potřebě BMI ve zdravotnickém terénu (v zásadě extrakt knihy „Biomedicínské inženýrství“, 

kterou MUDr. Jurek nedávno vydal a která je určena pro managementy velkých 

zdravotnických zařízení). Seminář uspořádá na podzim Ing. Nováková spolu s Ing. 

Mayerem.   

  

2. Zpráva o činnosti exekutivy v období 21. 10. 2015 – 25. 2. 2016 (Ing. Cmíral): 

• Ing. Cmíral zpracoval kladné oponentské posudky na prodloužení akreditace IPVZ 

k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaných kvalifikačních kurzů 

„Biomedicínské inženýrství“ a „Biomedicínská technika“. 

• Doc. Lopot, jako zástupce naší společnosti v akreditační komisi MZ odeslal návrh na 

zřízení 15 rezidenčních míst pro specializační obor „Klinické inženýrství“. 

• Ing. Nováková byla nominována do Congress Organising Committee pro WC 2018 jako 

Promotion Officer. Návrh byl ze strany COC akceptován. 

• Prof. Mařík byl nominován do Congress Organising Committee pro WC 2018 jako 

Chairman of Publication Committee. Návrh byl ze strany COC akceptován. 

• Na základě výzvy EFMI byl odeslán „Letter supporting the project” Jedná se o zájem 

připravit návrh projektu do programu Horizont 2020. Zatím jde o vyjádření zájmu účasti. 

Projekt by se týkal vzdělávání v oblasti medicínské/ zdravotnické informatiky. V případě 

rozumného projektu by naší stranu zastřešovala prof. Zvárová. 

• Na MZ odeslány připomínky naší společnosti k návrhu novely zákona o zdravotnických 

povoláních, vypracované pracovní skupinou pro legislativu. 

 

Zpráva o činnosti exekutivy byla jednomyslně schválena. 
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3. Zpráva o činnosti společnosti za r. 2015 (Ing. Cmíral) 

Zprávu připravil Ing. Cmíral a předem rozeslal všem členům výboru k připomínkám. Ing. 

Grošpic upozornil na potřebu opravy použitého starého názvu „ILF“ místo správného 

„IPVZ“. Bude opraveno. Zpráva bude přílohou k tomuto zápisu. 

 

Zpráva o činnosti společnosti za r. 2015 byla jednomyslně schválena. 
 

4. Informace pracovní skupiny pro legislativu (Ing. Cmíral) 

Ing. Cmíral informoval o zpracování připomínek k návrhu malé novely zákona č.96/2004 Sb. 

(od projektu úplného přepracování zákona MZ prozatím ustoupilo, evidentně hodlá řešit 

pouze současné problémy sester). 

 

Výbor vzal informaci na vědomí 

 

5. Informace z organizačního výboru WCMPBME 2018 (Ing. Cmíral): 

Organizační výbor schválil zpracovaný přehled výdajů na tuto akci vynaložených v r. 2015 (v 

zásadě jen náklady na propagaci kongresu na loňském kongresu MPBME v Torontu). Byly 

zpracovány připomínky k návrhu smlouvy s IUPESM, který jsme obdrželi od generálního 

sekretáře IUPESM. Byl vytvořen seznam hlavních témat kongresu a dokument „Main Topics 

Chairs – Duties and Responsibilities“. Agenturou Guarant byla zpracována a přípravným 

výborem připomínkována první zpráva pro IUPESM a poté odeslána generálnímu sekretáři 

IUPESM. Na konferenci Medicon na Kypru bude na jednáních s výborem IUPESM a Radou 

IFMBE zastupovat organizační výbor doc. Lhotská. 

 

Výbor vzal informaci na vědomí 

 

6. Informace o akci „Electronic Healthcare Documentation“: 

Pro nepřítomnost prof. Zvárové referovala o akci doc. Lhotská: Jednalo se o jednodenní 

konferenci s následným dvoudenním lektorským kurzem. Účast byla stejně jako loni relativně 

malá (30-40 lidí). Zarážející byla zejména malá účast českých expertů z oboru lékařské 

informatiky na přednáškách zahraničních řečníků. To platí i pro členy České společnosti 

zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP. 

Výbor vzal informaci na vědomí 
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7. Informace o specializační přípravě (doc. Hozman, Ing. Grošpic): 

Ve vzdělávacím programu specializačního vzdělávání Klinické inženýrství složilo v únoru 

závěrečné zkoušky 14 účastníků. Dva uchazeči neuspěli v jednom ze zaměření (oba byli 

zapsání ve dvou zaměřeních KI). Zbývá cca 30 frekventantů, kteří specializační program 

zahájili v letech 2011-2013. Ing. Grošpic konstatoval výrazně lepší prezentační schopnosti 

frekventantů z firemní sféry, frekventanti ze zdravotnických zařízení naproti tomu vykazovali 

obecně lepší znalosti v celé šíři oboru. 

Ing. Cmíral upozornil na potřebu vytipovat lidi s kvalifikací KI do zkušební komise pro 

zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti. Za ČSBMILI jsou v komisi Ing. Grošpic 

a doc. Lopot, oběma ale končí druhé funkční období a nemohou v komisi dále pokračovat. 

Jako otázek pro zkoušky je možno použít otázek pro aprobační zkoušky (jde v podstatě o 

stejné požadavky), které zpracovali Ing. Grošpic s doc. Chmelařem jako členové zkušební 

komise pro aprobační zkoušky před cca 2 lety. Ing. Cmíral je pošle doc. Hozmanovi. Ten se 

domluví s Ing. Grošpicem, koho do zkušební komise navrhnout. 

 

Výbor vzal informaci na vědomí 

 

8. Informace k časopisu Lékař a technika (prof. Roubík): 

V současné době jsou rozesílány dopisy potenciálním novým členům redakční rady. V té by 

mělo být 20 – 30 zahraničních členů, ti jsou nyní vytipováváni. Dr. Ing. Huňku na postu 

výkonného redaktora časopisu bude nutné nahradit. Je v současné době dlouhodobě v USA a 

pracuje mimo obor. 

Prof. Roubík a Ing. Cmíral navrhli přijmout do redakční rady Ing. Korpase. Měl by 

vytipovávat potenciální publikace z odborných akcí v ČR, zasahujících do oboru BMI. 

Sledovat je třeba zejména akce na portálu „Pro lékaře“. Průběžně by měl informovat výbor, 

koho kontaktoval a kdo vyzvání k publikaci své práce v LaT přijal. O předávání informací o 

odborných akcích Ing. Korpasovi byli  požádáni všichni členové výboru. Ing. Korpas pozvání 

do redakční rady s takto specifikovanými úkoly přijal. 

Prof. Roubík dále informoval o tom, že od letošních letních prázdnin začne časopis vycházet 

pouze v angličtině. 

Doc. Hozman požádal prof. Roubíka, aby zkontroloval správnost a aktuálnost údajů o 

časopisu na webu společnosti. 

 

Výbor vzal informaci na vědomí 
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9. Informace o webových stránkách společnosti (doc. Hozman): 

Webová stránka www.sbmili.cz funguje. Nedávný výpadek vznikl prodlevou v úhradě platby 

za doménu. 

Na webu jsou udržovány stránky o legislativních dokumentech a normách, připravována je 

rubrika o vzdělávání. 

Doc. Hozman požádal doc. Lopota o dodání informativního textu o kreditních bodech do 

systému celoživotního vzdělávání a způsobu jejich získávání – termín 2-3 týdny. 

 

Výbor vzal informaci na vědomí 

 

10. Různé 

• Ing. Cmíral konstatoval velmi aktivní účast revizní komise na výborových schůzích, od 

ustavení nového výboru v r. 2015 se každé výborové schůze účastnil vždy alespoň jeden 

člen revizní komise. 

• Dále nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy. 

 

10. Příští schůze výboru: 

Předpokládaný termín další výborové schůze – konec května 2016. Doc. Hozman obešle 

obvyklým způsobem všechny s dotazem v programu Doodle na dostupné termíny a z průniku 

možných Ing. Cmíral jeden vybere a oznámí. 

 

zapsal: doc. Ing. František Lopot, CSc. 

kontroloval: Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.        

 
   
 
 


