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Zápis 

ze zasedání výboru České společnosti biomedicínského inženýrství 

a lékařské informatiky, 

konaného dne 30. 6. 2015 na ČVUT FEL 
 

Přítomni: Ing. J. Cmíral, DrSc., doc. Ing. J. Hozman, Ph.D., doc. Ing. F. Lopot, CSc., Ing. M. 

Mayer, Ph.D., Ing. Mgr. Martina Nováková, prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc., prim. MUDr. Ing. 

S. Petránek, CSc., MBA 

Telekonferenčně připojen: doc. Ing. M. Chmelař, CSc.  

Omluveni: Ing. A. Grošpic, CSc., Ing. D. Korpas, Ph.D. (nefungovalo telekonferenční připo-

jení), doc. Ing. V. Krajča, CSc., doc. Ing. L. Lhotská, CSc., prof. Ing. K. Roubík, Ph.D. 

 

 

1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru a stanovení aktuálních úkolů 

Ing. Mayer – ustavení skupiny klinického inženýrství v rámci IFMBE – jednalo se o nějaký 

informační šum – úkol zrušen. 

Ing. Mayer – diplom pro autora nejlepší vybrané publikace za rok 2013 včas připraven a od-

měna vyplacena. 

Ing. Mayer – poukázání částky 2000,- Kč na účet Přípravného výboru pro založení ČKZP – 

dosud neprovedeno, úkol trvá. 

Ing. Cmíral – příprava a rozeslání dopisů novým členům redakční rady L&T – dosud nepro-

vedeno, prof. Rosina dosud nedodal seznam navrhovaných nových členů redakční rady, úkol 

trvá. 

 

2. Zpráva za hospodaření za r. 2014 (Ing. Mayer) 

Zpráva připravena, prodiskutována (vysvětleny velmi malé úroky na depozitním účtu).  

 
Zpráva o hospodaření byla jednomyslně schválena. 
 

3. Revizní zpráva za r. 2014 . 

Ing. Penhaker nepřítomen, zpráva nebyla předložena 
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4. Zpráva o činnosti exekutivy (Ing. Cmíral)  

a) Byl odeslán na posledním výboru schválený dopis paní poslankyni Mgr. Janě Pastu-

chové ohledně nepozvání na diskusní odpoledne na téma nelékařské zdravotnické profe-

se v ČR. 

Dostali jsme nic neříkající odpověď, že to viselo na jejím webu a že nikoho vlastně ne-

zvala. 

b) Byl odeslán dopis ministrovi zdravotnictví, jako společný dopis předsedy naší společ-

nosti a České společnosti pro zdravotnickou techniku, týkající se zákona č. 268/2014 

Sb. o zdravotnických prostředcích, včetně přiložené tabulky připomínek. (Vzhledem 

k tomu, že byl na základě posledního zasedání výboru připomínkován členy výboru, 

byla všem členům výboru a revizní komise konečná varianta zaslána předsedou spo-

lečnosti e-mailem.) 

Obdrželi jsme odpověď z MZ od vedoucí oddělení zdravotnických prostředků Mgr. Ka-

teřiny Pavlíkové, že budeme přizváni k jednání. 

c) Na MZ jednak přímo na základě oslovení a jednak cestou předsednictva ČLS-JEP, 

které bylo rovněž osloveno, byly odeslány připomínky naší společnosti k návrhu no-

vého zákona o zdravotnických povoláních, které zpracovala pracovní skupina pro le-

gislativu (viz bod č. 5 programu). 

d) Společně s předsedy ČSFM, ČSZT a SRLA ČR byl odeslán náměstkovi ministra 

zdravotnictví prof. Vymazalovi dopis, požadující jmenování zástupce technických od-

borných společností do komise pro vypořádání připomínek k návrhu nového zákona o 

zdravotnických povoláních. Společně jsme požadovali jmenování paní Ing. Ireny Ko-

niarové, Ph.D. z ČSFM do komise jako společného zástupce technických profesí. 

e) Ing. Cmíral zpracoval a na MZ odeslal vyžádané stanovisko k žádosti Ing. Sikory o 

vydání osvědčení „Biomedicínského inženýra“. Stanovisko bylo záporné 

s doporučením absolvovat AKK. 

 

Zpráva o činnosti exekutivy byla jednomyslně schválena. 
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5. Informace pracovní skupiny pro legislativu (J. Cmíral). 

Skupina pro legislativu (ve složení Ing. Cmíral, doc. Lopot a Ing. Grošpic) připomínkovala 

návrh zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 

Tzv. technických profesí je 5 nikoli 4, které tam skupina uvedla (nebylo uvedeno povolání 

radiologický technik - připomínka doc. Hozmana)  

Po doladění nového zákona se budou novelizovat i vyhlášky č. 55/2011 Sb. a č. 39/2005 Sb., 

NV č. 31/2010 Sb. a Metodický pokyn MZ ke studijním oborům pro získání odborné způsobi-

losti biomedicínského inženýra a biomedicínského technika. 

 Tady se počítá se zaangažováním celé pracovní skupiny pro legislativu. 

 

Výbor vzal informaci na vědomí 

 

6. Informace pracovní skupiny pro přípravu WC 2018 (Ing. Cmíral). 

V Torontu proběhl poslední WCBMEMP před kongresem v ČR v r. 2018. ČSBMILI na něm 

zastupovala doc. Lhotská, ČSMF Ing. Novotný a agenturu Guarant, která bude kongres v ČR 

organizovat, paní Somolová. PV pro organizaci kongresu se po Torontu sešel (23. 6.) 

k sumarizaci informací. Velmi podrobný souhrn připravila paní Somolová. S množstvím na-

vázaných kontaktů byla taková spokojenost, že Guarant dokonce navýšil cílovou část dosaži-

telných prostředků ze sponzoringu (rozpočet ale podle toho není zatím upraven, je lépe se 

zatím „držet při zemi“). Do konce září připraví doc. Lhotská za naši společnost a zástupce 

ČSFM hlavní programová témata a návrhy key-note řečníků. Přípravný výbor (za ČSBMILI 

ve složení Ing. Cmíral, doc. Lhotská, doc. Lopot, Ing. Mayer) se transformoval do podoby 

organizačního výboru kongresu a podle potřeb bude eventuálně rozšiřován. 

 

Výbor vzal informaci na vědomí 

 

7. Informace o stavu specializační přípravy v IPVZ (doc. Hozman). 

Vedení katedry biomedicínské techniky na IPVZ převzal od 1.1.2015po Ing. Grošpicovi doc. 

Hozman. Informace o specializační přípravě jsou jak na webu IPVZ, tak i na webu ČSBMILI. 

V současnosti běží SV v oboru Klinické inženýrství s cca 50 účastníky. Teoretická část je 

prakticky ukončena (pro 30 z nich). Akreditaci na praktickou část výuky mají 3 pracoviště – 

FN Ostrava, FN Hradec Králové a IKEM (ve FN Ostrava už praxe cca 10 účastníků proběh-

la). Cca 20 dalších účastníků SV KI musí dodělat některou část základního kmene teoretické 
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části (v prvních termínech neabsolvovali) – proběhne v září až listopadu. K atestačním zkouš-

kám by pak mohlo jít v lednu či v únoru 2016 cca 30 až 50 účastníků SV KI podle stavu 

ukončených kurzů a praktických částí. 

Na diplomech je uváděno jako obor specializace Klinické inženýrství bez dalšího upřesnění. 

To vyvolává určité diskuze.  Pro další akreditaci se předpokládá upuštění od stávajících 5 za-

měření, v některých z nich by bylo problém kurzy rozumně naplnit (biosignály, radioterapie, 

zobrazovací metody). I v NV č.31/2010 Sb. je také KI jako jediný obor specializace. 

Ke konci února 2016 končí akreditace AKK. Do budoucna se už nebude rozlišovat vzdělání 

uchazečů podle školy z definovaného výčtu škol, ale bude kontrolováno, zda ve svém pregra-

duálním vzdělání účastníci absolvovali v dostatečné šíři a hloubce elektrotechniku. 

 

Výbor vzal informaci na vědomí 

 

8. Projednání návrhu na složení nové redakční rady (prof. Rosina). 

Prof. Rosina nebyl na schůzi přítomen, návrh na složení redakční rady dosud není připraven. 

Ing. Cmíral zaurguje. 

 

9. Různé. 

Doc. Hozman navrhuje zavedení stálých termínů 3 až 4 výborových schůzí. Názory se různi-

ly.  

Ing. Cmíral se při obesílání členů výboru ohledně možného termínu příští výborové schůze 

dotáže všech na názor. 

 

Příští schůze výboru: 

     J. Cmíral a J. Hozman otevřou v září kalendář vhodných termínů pro členy výboru a reviz-

ní komise. Z průniku možných J. Cmíral jeden vybere a oznámí (předpokládá se druhá polo-

vina října 2015). 

J. Hozman zajistí zkvalitnění telekonferenčního připojení pro mimopražské členy. Nicméně 

nutným předpokladem je pouze připojení přes notebook či stolní PC s připojením na stan-

dardní počítačovou síť a to buď kabelem, anebo prostřednictvím WiFi. 

 

 

zapsal: doc. Ing. František Lopot, CSc. 

kontroloval: Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. 
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Aktuální emailová spojení na členy výboru a revizní komise (opakovaná informace 

z minulého zápisu): 

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.    zdena.cmiral@seznam.cz 

Ing. Antonín Grošpic, CSc.     grospicovi@volny.cz 

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.    hozman@fbmi.cvut.cz 

doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.   milan.chmelar@karneval.cz 

Ing. David Korpas, Ph.D.    david.korpas@seznam.cz 

doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.   vladimír.krajca@fbmi.cvut.cz 

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.   lhotska@fel.cvut.cz 

doc. Ing. František Lopot, CSc.   f.lopot@email.cz 

Ing. Martin Mayer, Ph.D.    martin.mayer@uhkt.cz 

Ing. Mgr. Martina Nováková               novakm59@gmail.com 

Ing. Marek Penhaker, Ph.D.    marek.penhaker@vsb.cz 

MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA  ebupetranek@hotmail.com 

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.   roubik@fbmi.cvut.cz 

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.   jana.zvarova@euromise.cz 
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