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Zpráva 

o činnosti České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP 
 

za r. 2021 
 
 

1. Organizační zajištění činnosti 

Výbor společnosti pracoval ve složení: 

předseda: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 

místopředseda: doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. 

vědecká sekretářka: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. 

hospodář: Ing. Martin Mayer, Ph.D. 

členové: doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. 

Ing. Jan Havlík, Ph.D. 

Ing. David Korpas, Ph.D. 

Ing. Mgr. Martina Nováková, Ph.D. 

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. 

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. 

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. 

Revizní komise pracovala ve složení: 

předseda: MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA. 

členové: doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. 

doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. 
 
 
Společnost neměla v roce 2021 žádnou sekci.  

Pro operativní řízení mezi zasedáními výboru pracovala exekutiva složená  z následujících členů 

výboru: předseda, místopředseda, vědecká sekretářka a hospodář. 

Pro jednotlivé oblasti činnosti pracovaly pod výborem následující stálé pracovní skupiny a 

komise výboru: 

Skupina pro legislativu – vedoucí doc. Hozman, členové Ing. Nováková, Ing. Mayer, Ing. Korpas 

Skupina pro vzdělávání nebyla ustavena s ohledem na změnu práce MZ v této oblasti – žádosti o 

udělení souhlasného stanoviska MZ k žádostem o udělení akreditace jsou k vyjádření zasílány 

nikoli odborným společnostem, ale na IPVZ – řeší doc. Hozman jako vedoucí katedry klinického 

inženýrství IPVZ – to se týká zejména vyjádření k vydání souhlasného stanoviska MZ ČR a 

k posouzení uznání absolvovaného studia na Slovensku v oblasti BMT a BMI. 

Skupina pro výběr nejlepší publikace – vedoucí prof. Provazník, členové Ing. Korpas, doc. 
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Lhotská, prof. Roubík 

Skupina pro biomedicínskou informatiku – vedoucí a současně reprezentant skupiny směrem do 

zahraničí doc. Lhotská, členové prof. Provazník, MUDr. Bruthans. Zástupce ČSBMILI ČLS JEP 

v zahraničních společnostech IMIA a EFMI je doc. Lhotská. 

Vedení kartotéky členů Ing. Havlík 

Zastoupení ČSBMILI v IFMBE, EFMI, IMIA a ISfTeH zajišťovala doc. Lhotská. 

Kompletaci ročních plánů činnosti (hlášení pro ČLS JEP, z.s. a případné zajištění sálu 

v Lékařském domě) zajišťoval Ing. Mayer. 

Spolupráci  se  SAK  (viz  http://www.sakcr.cz/cz/,  Spojená  akreditační  komise) a Komisí pro 

posuzování nových přístrojových technologií ustavené při MZ ČR (viz 

https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/pristrojova-komise_3121_3.html ) zajišťoval Ing. Mayer. 

Provoz webovské stránky společnosti a telekonferenční spojení pro účast na výborových schůzích 

zajišťoval doc. Bruthans. 

Agendu tvorby systému celoživotního vzdělávání (CŽV) řešil Ing. Korpas. 

Zajištění vazby s BMI pracovníky ve zdravotnickém terénu zajišťovala Ing. Nováková. 

Styk výboru s redakční radou časopisu Lékař a technika zajišťoval vedoucí redaktor prof. Roubík, 

případně prof. Penhaker. 

Výbor společnosti se sešel 2x a to 29.4.2021 a 6.12.2021 online v prostředí MS Teams. Podrobné 

zápisy z obou zasedání jsou k dispozici na www stránce společnosti. V období mezi zasedáními 

byly řešeny dané problematiky operativně a to zejména exekutivou výboru, popř. byl/a požádán/a 

daný/á člen/ka výboru. Případně je daný materiál projednán či schválen per rollam. 

 

2. Odborné akce 
 

a) Společnost byla spolupořadatelem XII. výroční odborné konference SAK 20.9.2021. Sekce 

IV. - Biomedicína a lékařská informatika. Kontaktní osobou je Ing. Mayer. (viz 

https://www.sakcr.cz/page/news/260 ) 

b) Webinář o MDR 745 – společná akce ČSZT a ČSBMILI. Akce se zúčastnilo 193 účastníků, mezi 

kterými byli biomedicínští inženýři a také zaměstnanci SÚKLu. Přednášky jsou dostupné na 

webu společnosti (www.cszt.cz ).   

c) V rámci webináře o MDR byl proveden průzkum BMT, BMI a KI, který bude ještě pokračovat 

v rámci emailu ČSZT o výstupech Webináře o MDR 

d) spoluúčast na organizaci a realizaci kurzu Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických 

prostředcích v praxi, 3. 11. 2021 (ZDE) – Dr. Mayer, doc. Hozman 

http://www.sakcr.cz/cz/
https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/pristrojova-komise_3121_3.html
https://www.sakcr.cz/page/news/260
https://www.sakcr.cz/page/event/75
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e) Společnost byla spolupořadatelem studentské konference Trendy vývoje angiografických 

zobrazovacích systémů v lékařství, 26.11.2021, patronem byla společnost Philips Česká 

republika s.r.o (viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/pracoviste/kbt-akce/2021-trendy-

angiografie). Jednalo se o společnou akci ČVUT v Praze, FBMI, Katedry biomedicínské 

techniky, VUT v Brně, VŠB TU Ostrava, ČSBMILI ČLS JEP, ČSZT, KZM FN Motol, OBMI 

FN Motol v Praze, Katedry klinického inženýrství, IPVZ v Praze a zastoupení společností GE, 

Siemens a Philips v ČR. Celkem se akce zúčastnilo okolo 60 účastníků prezenčně a 

prostřednictvím MS Teams, tj. online. Vítězka studentské soutěže obdržela finanční odměnu 

od společnosti Philips Česká republika s.r.o a též voucher na návštěvu vývojového střediska. 

f) Společnost byla spolupořadatelem akce ČVUT FBMI Osoba odpovědná za dodržování 

právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a její role ve firmách , kurz CŽV (12/21-

04/22) 
 
 

3. Legislativa 
 

Připomínky k novele Vyhl. ř. 55/2011 Sb… (Dr. Mayer) – vztah k radiační ochraně. 

 

4. Stanoviska k žádostem o udělení souhlasného stanoviska MZ k akreditacím 
zdravotnických studijních programů 

Tato agenda byla z rozhodnutí MZ ČR přesunuta na IPVZ a pro profese Biomedicínský technik a 

Biomedicínský inženýr na Katedru klinického inženýrství IPVZ v Praze, jejímž vedoucím je doc. 

Ing. Jiří Hozman, Ph.D. Pokud se jedná o stanoviska pro ČVUT FBMI, pak je z důvodu střetu 

zájmu tato agenda realizována pověřeným expertem MZ. V roce 2021 se žádná taková stanoviska 

nezpracovávala. 

 Dále byla zpracována stanoviska k žádostem uchazečů, kteří studovali na Slovensku a 

požadovali uznání vzdělání v ČR pro BMT či BMI. 

Během roku 2021 se vyřešila také problematika vzdělávacích programů specializačního 

vzdělávání v perfuziologii. Nakonec byla zvolena varianta, kdy každá profese bude mít svůj VP, 

ale se stejnou náplní, jako ostatní profese. Jednalo se o následující profese: biomedicínský 

technik, biomedicínský inženýr, zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní 

asistentka. Současně nebude zohledněno, jakou profesi daný uchazeč vykonával v době před. 

 

 

https://www.philips.cz/healthcare/about/contact
https://www.philips.cz/healthcare/about/contact
https://www.philips.cz/healthcare/about/contact
https://www.philips.cz/healthcare/about/contact
https://www.siemens-healthineers.com/cz/medical-imaging
https://czv.cvut.cz/747-osoba-odpovedna-za-dodrzovani-pravnich-predpisu-podle-narizeni-eu-2017-745-a-jeji-role-ve-firmach/
https://czv.cvut.cz/747-osoba-odpovedna-za-dodrzovani-pravnich-predpisu-podle-narizeni-eu-2017-745-a-jeji-role-ve-firmach/
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Časopis společnosti (Lékař a technika) 

 
Během roku 2021 byly řešeny následující oblasti: 

- prioritou bylo kompenzovat časový skluz ve vydávání 4. čísel ročníku 2020, to se podařilo 
v září 2021, 

- stejný úkol byl realizován i pro ročník 2021, 

- soutěž o nejlepší publikaci nebyla vyhlášena, protože nebyl k dispozici ročník 2020, resp. 
2021, 

- byla snaha zapojit celou redakční radu, výbor , ale i RK do aktivity získat potencionální 
příspěvky. 

 
 

5. Spolupráce s jinými společnostmi a dalšími subjekty 
 

a) Nastavení spolupráce s Českou společností pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 

(www.neurofyziologie.cz) zatím nebylo dokončeno a finálně projednáno. 

b) Bylo pokračováno ve spolupráci s Českou společností lékařské fyziky při využívání 

časopisu naší společnosti jako publikačního fóra obou našich společností. 

c) V rámci tradiční spolupráce s ČSZT jsou pravidelně vypracovávaná společná stanoviska a též jsou 

pořádány společné akce. 

d) Aktuálně nemá ČR notifikované osoby v oblasti MDR 745 a proto společnost 

spolupracuje s ČMI za účelem nominace vhodných adeptů pro pozici hodnotitel 

výrobku. 

e) Společné setkání vedení společnosti Siemens Healthcare, s.r.o. a zástupců 4 VŠ jako 

vzdělavatelů BMT a BMI (8. 12. 2021, Brno). 

 

6. Web stránky společnosti 

Společnost má své web stránky (www.CSBMILI.cz), které jsou pravidelně aktualizovány. 

Za výbor společnosti za web stránky odpovídal doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D. s podporou 

kolegů z IT oddělení FBMI. V roce 2021 došlo k iniciaci společného projektu ČSBMILI a 

ČSZT v oblasti odborného fóra. 

 
7. Členská agenda 

V rámci členské agendy bylo úsilí věnováno zejména aktualizaci kontaktů jednotlivých 

členů, která byla realizována. Dále byla snaha vyřešit všechny nedoplatky na členských 

poplatcích a dále získání nových členů. Také jsme nominovali vybrané členy výboru do 

administrativních pozic IFMBE. Jednalo se o následující pozice: 

http://www.neurofyziologie.cz/
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• Administrative Council (AC) Members (2022-2025 a 2025-2028) 

  prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.  

• Regional Representatives to the IFMBE AC Europe and Africa (2022-2025) 

  doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.  

• Clinical Engineering Division Board Members (2022-2025 a 2025-2028) 

 Ing. David Korpas, Ph.D.  

Současně jsme také navrhli pana Ing. Jaromíra Cmírala, DrSc. na ocenění IFMBE za jeho 

celoživotní zásluhy o vznik a rozvoj biomedicínského inženýrství v ČR. 

  

8. Prioritní úkoly v rámci funkčního období (detaily jsou v jednotlivých zápisech ze zasedání a 
na www.csbmili.cz ) 

- úzká spolupráce s ČSZT (souvisí zejména s níže uvedenými prioritními úkoly a dále v 

oblasti získávání nových členů, které je třeba motivovat k novému členství a to v obou 

společnostech a ke spolupráci na níže uvedených bodech), 

- prosazení profesí BMT a BMI do pracovní legislativy o minimálních požadavcích na 

personální vybavení zdravotnických zařízení (Vyhláška č. 99/2012 Sb.) a s tím související 

aktivity (viz související aktivity ohledně návštěv jednotlivých ZZ s cílem získat poznatky 

o podmínkách BMT, BMI a KI), v rámci Plzeňského kraje byla realizována první taková 

návštěva v Klatovech – doc. Hozman, další budou následovat dle možností, 

- obnovení systému celoživotního vzdělávání (jako součást uceleného systému CŽV BMT, 
BMI a KI a jako předpoklad pro realizaci předchozího bodu) – tento plán CŽV byl schválen 
jako povinný pro žadatele o zařazení do specializačního vzdělávání Klinické inženýrství 
(bude to jako povinná součást VP po nové akreditaci v roce 2023) a jako doporučený pro 
všechny ostatní. 

 

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 

předseda výboru společnosti 

http://www.csbmili.cz/
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