Zápis
ze společného zasedání výboru
České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky,
a revizní komise společnosti, které se konalo dne 1. listopadu 2018 od 14:00
v prostorách ČVUT/CIIRC
Přítomni: Ing. J. Cmíral, DrSc., Ing A. Grošpic, CSc., doc. Ing. M. Chmelař, CSc., Ing. D.
Korpas, Ph.D., doc. Ing. L. Lhotská, CSc., doc. Ing. F. Lopot, CSc., doc. Ing. M. Penhaker,
Ph.D., prof. Ing. I. Provazník, Ph.D., prof. Ing. K. Roubík, Ph.D.
Pozdní příchozí: doc. Ing. J. Hozman, Ph.D., doc. Ing. V. Krajča, CSc., Ing. M. Nováková,
Ph.D.
Omluveni: Ing. M. Mayer, Ph.D., MUDr. Ing. S. Petránek, CSc. MBA.
1. Kontrola úkolů z minulé schůze:
Doc. Penhaker informoval výbor, že stále ještě není zpracována revizní zpráva za r. 2016 a
2017, protože účetní dosud nedodala finanční uzávěrky. Na řešení problému pracuje.
Doc. Hozman převzal po doc. Krajčovi úkol vyřídit s ČLS ukončení plateb členských příspěvků členy společnosti v důchodu. Pro rok 2018 to již nebylo možné zařídit (důchodci platili pouze snížený členský poplatek 50,- Kč). Zcela zrušen bude až od r. 2019. Pozor – platba té
části členského poplatku, která se týká ČLS-JEP jako celku může být snížena předsednictvem
ČLS-JEP jen na základě vlastní žádosti. Na sekretariát ČLS-JEP přechod na nulovou platbu
zajistí Ing. Mayer. Informaci o novele členských poplatků důchodců zašle všem členům
v důchodu doc Krajča neprodleně po projednání poplatků Ing. Mayerem na sekretariátu ČLSJEP.
Dále trvá úkol pro doc. Lhotskou zajistit adresář sekce lékařské informatiky a ustavit nového
zástupce v IMIA a EFMI. Doc. Lhotská je vedoucí sekce lékařské informatiky ad interim po
smrti prof. Zvárové.
2. Zpráva o činnosti exekutivy (Ing. Cmíral):
• Ing. Cmíral zpracoval na základě požadavku FBMI kladné stanovisko k žádosti o
uznání oblasti asistivních technologií jako vhodnou pro samostatný doktorský studijní
program.

• Ing Cmíral zpracoval na základě požadavku FBMI kladné stanovisko k žádosti o
uznání oblasti modelování a simulací v medicíně jako vhodnou pro samostatný
doktorský studijní program.
• Ing Cmíral zpracoval kladné stanovisko pro MZ k žádosti FBMI o souhlasné
stanovisko k žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu „Biomedicínská
technika“.
• Ing Cmíral po dohodě s garanty studijních oborů Biomedicínská technika a
Biomedicínské inženýrství vysokých škol, které v těchto oborech vzdělávají, odeslal
dopis předsedkyni „samozvané“ Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských
zdravotnických povolání pí prof. Tóthové, ve kterém se jménem společnosti ostře
ohradil proti tzv. kvalifikačním standardům pro profese Biomedicínský technik a
Biomedicínský inženýr, které tato asociace z vlastního rozhodnutí vypracovala a
odeslala na MZ. Zároveň jí v dopise požádal, aby v rámci Asociace neřešili tyto
profese, neboť oficiální profesní organizací těchto povolání a pro MZ partnerem, který
se vyjadřuje ke všem dokumentům, a to včetně legislativních, které se těchto profesí
týkají, je naše společnost. Kopie dopisu byla odeslána na MZ.
•

Vzhledem k tomu, že IPVZ byl MZ vyzván ke zpracování návrhu těchto standardů,
byly doc. Hozmanovi, jako vedoucímu katedry klinického inženýrství IPVZ
poskytnuty materiály, které naše společnost zpracovala v r. 2017 pro Fond dalšího
vzdělávání při MPSV.

Výbor zprávu jednomyslně schválil.
3. Návrh zprávy o činnosti za r. 2018 (Ing. Cmíral):
Zprávu připravil Ing. Cmíral a členům výboru byla rozeslána před výborovou schůzí.
Výbor zprávu jednomyslně schválil.
4. Návrh zprávy o činnosti společnosti za celé volební období (Ing. Cmíral a diskutující):
Návrh zprávy vypracoval Ing. Cmíral a členům výboru byla rozeslána před výborovou schůzí.
• V diskusi ke zprávě upozornil prof. Provazník na chybné překopírování textu z bodu
11 do bodu 12. Bude opraveno.
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• Doc. Hozman měl doplnit body 7 a 8 s daty o počtech absolventů kvalifikačního vzdělávání. Doplní je do 15. 11.
• Doc. Chmelař navrhl upravit zdůvodnění, proč absolventům VUT Brno nemohla být
přiznána kvalifikace BMI poté, co vstoupil v platnost zákon č. 96/2004 Sb. Ing. Cmíral vysvětlil, že zákon říká, že odborná způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra se získává absolvováním
a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu biomedicínských inženýrů, který zabezpečuje odborné předpoklady pro získání způsobilosti k
samostatné činnosti na elektrických zařízeních podle zvláštního právního předpisu 9b),
nebo
b) akreditovaného magisterského studijního oboru elektrotechnického zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu biomedicínské inženýrství
V přechodných ustanoveních zákon stanoví, že jiní odborní pracovníci, s výjimkou absolventů psychologie [§ 43 odst. 2 písm. a) bod 1], kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona vykonávali povolání jiného odborného pracovníka nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu.
Pokud se týká studijního oboru Biomedicínské inženýrství na VUT před akreditací oboru jako zdravotnického, tak nesplňoval požadavky vyhlášky č. 39/2005 Sb. na minimální požadavky.
Výbor zprávu upravenou dle prvé a druhé odrážky jednomyslně schválil.
5. Návrh na udělení cen
• S ohledem na končící funkční období a na práci v něm odvedenou, zejména na organizaci
kongresu IUPESM navrhl Ing. Cmíral udělit čestné členství společnosti doc. Lhotské a
doc. Hozmanovi. Výbor návrh jednomyslně schválil. Informaci pro sekretariát ČLS-JEP
spolu se žádostí o vystavení diplomu zpracuje Ing. Cmíral.
• Se stejným zdůvodněním navrhl Ing. Cmíral udělení čestné medaile ČLS-JEP doc. Lopotovi. Podmínku čestného členství společnosti doc. Lopot splňuje. Výbor návrh schválil.
Návrh pro předsednictvo ČLS-JEP zpracuje Ing. Cmíral
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• Doc. Lopot navrhl předložit ČLS-JEP návrh na udělení zlaté pamětní medaile ČLS JEP
Ing. Cmíralovi. Podmínku předchozího udělení čestné medaile ČLS JEP Ing. Cmíral splňuje. Návrh byl výborem jednomyslně schválen. Žádost pro ČLS-JEP zpracuje doc. Lopot.
6. Příprava voleb do výboru na nové funkční období 2019-2022:
Volby budou mít část „příprava voleb“ a část „volby“. V prvním kole dostanou všichni členové společnosti zprávu o činnosti za uplynulé volební období se žádostí o udělení absolutoria a
návrh kandidátů do výboru a do revizní komise na nové funkční období (výzvu připraví Ing.
Cmíral a dodá ji doc. Hozmanovi a doc. Krajčovi). Rozeslána bude 5. 1. 2019, termín pro
příjem návrhů kandidátů do výboru a revizní komise bude 30. 1. 2019.
Vlastní volby proběhnou elektronicky, zařizovat je bude ČLS JEP. V tištěné podobě (formulář
kandidátky s vodoznakem a obálka se zpětnou adresou) bude komunikace ve volbách probíhat
jen se členy společnosti, u kterých se nepodaří zjistit emailovou adresu. Za tímto účelem provedou doc. Hozman a doc. Krajča revizi kartotéky členů společnosti (srovnání s kartotékou
ČLS a pokus o zjištění chybějících emailových adres) termín 15. 11. 2018.
V rámci přípravy voleb nového výboru odmítli 4 dosavadní členové výboru případnou kandidaturu do výboru nového – Ing. Cmíral, Ing. Grošpic, doc. Krajča a doc. Lopot. Následně byla
zvolena volební komise ve složení Ing. Cmíral, doc. Lopot a Ing. Hanousek. Komise začne
pracovat začátkem února 2019.
7. Volba čestného předsedy
S ohledem na zachování kontinuity aktivit společnosti, zejména v oblasti účasti společnosti na
tvorbě a úpravách legislativy, navrhl doc. Chmelař zvolit Ing. Cmírala čestným předsedou
společnosti. Měl by z tohoto titulu právo účastnit se schůzí výboru a vystupovat na nich, byl
by ale bez hlasovacího práva. V následující diskusi k tomuto bodu bylo zvažováno, zda neponechat tento krok novému výboru. Nakonec bylo na základě hlasování rozhodnuto, že zvolení
Ing. Cmírala učiní ještě tento výbor.
Výbor zvolil Ing. Cmírala čestným předsedou společnosti.
8. Informace o průběhu a výsledcích světového kongresu IUPESM, diskuse:
Informaci připravil Ing. Cmíral. Kongresu se zúčastnilo 1761 účastníků z 85 zemí. Pro naši
společnost znamená příjem z kongresu cca 1 mil Kč.
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Ing. Cmíral konstatoval, že z 11 členů výboru se 10 členů aktivně zúčastnilo přípravy a organizace kongresu. Všem za tuto aktivitu poděkoval.
Doc. Lhotská, Co-chair vědeckého výboru kongresu za BMI poděkovala všem členům výboru, kteří pracovali jako předsedové jednotlivých Main Topics.
Ing. Nováková konstatovala občas váznoucí komunikaci s ČSFM, která byla spolu
s ČSBMILI spoluorganizátorem kongresu v oblasti propagace kongresu.
Ing. Cmíral konstatoval velmi dobrou spolupráci s vedoucím skupiny ČSFM Dr. Judasem.
Veškeré aktivity, které vyplývaly z postavení Co-Chairs Organizing Committee probíhaly
v naprosté shodě a vzájemně se s Dr. Judasem v jednotlivých oblastech dobře doplňovali.
Výbor vzal informaci na vědomí.
9. Různé:
Doc.. Penhaker připomněl dopis od výboru ČSZT s návrhem pořádání jedné společné akce
ročně. Ing. Cmíral pošle Ing. Augustynkovi návrh na schůzku v užším složení (za ČSBMILI
Ing. Cmíral, doc. Hozman a doc. Lopot). Předem je třeba připravit základní body spolupráce
k projednání (již nyní je jasné zařazení následujících bodů: zachování stávající orientace obou
společností, příprava změn pro hlavy VIII a IX zákona o zdravotnických prostředcích – předem a v rámci možné novelizace Vyhl. 92 a 95 se pokusit o protlačení BMI a BMT do personálního obsazení významně technizovaných zdravotnických pracovišť). Tento úkol předá
končící výbor novému výboru jako prioritní.
V souvislosti s posledním zmíněným bodem upozornil doc. Lopot na aktivity European Parliament

Interest

Group

on

Biomedical

Engineering

(EPIG

BME)

–

viz

https://warwick.ac.uk/fac/sci/eng/research/grouplist/biomedicaleng/abspie/abspie_news/europ
ean_parliament_interest_group_on_biomedical_engineering_epig_bme1/, která měla v říjnu
t.r. své druhé zasedání, jejímž cílem a důvodem vzniku je rovněž etablování BME skupiny
mezi ostatními zdravotnickými profesemi. Ve skupině jsou podle jejího webu zástupci IFMBE, EAMBES, IOMP a WHO. Bylo by dobré dostat do této lobbistické skupiny i někoho
z ČR.
Ing. Cmíral tlumočil informaci od Ing. Mayera o proběhlé konferenci SAKu. ČSBMILI byla
spolupořadatelem a měla na ní svou vlastní sekci, velmi dobře hodnocenou.
Doc. Lhotská požádala o záštitu pro mezinárodní konferenci ČVUT/FBMI „Analýza pohybu“, která se bude konat 29.-31.5. 2019. Výbor odsouhlasil spolupořadatelství s redukovaným
vložným pro členy ČSBMILI a finanční příspěvek ve výši 10000,- Kč.
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Příští schůze výboru:
Společné zasedání stávajícího i nově zvoleného výboru a stávající a nově zvolené revizní komise svolá předseda volební komise Ing. Cmíral po ukončení voleb a vedení společnosti na ní
bude předáno novému výboru společnosti. Předpokládaný termín březen 2019.
zapsal: doc. Ing. František Lopot, CSc.
kontroloval: Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
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