
Zápis  

ze zasedání výboru 

České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky 

které se konalo ve středu 4. května 2022 od 16:00 hod. prezenčně i online zasedání 

 

Přítomni: doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., Ing. Martina Nováková, Ph.D., Ing. Jan Havlík, 

Ph.D. 

 

Přítomni – telekonferenčně připojeni: MUDr. J. Bruthans, Ph.D., doc. Ing. M. Chmelař, 

CSc., Ing. D. Korpas, Ph.D., CSc., Ing. M. Mayer, Ph.D., MHA, prof. Ing. M. Penhaker, 

Ph.D., MUDr. Ing. S. Petránek, CSc., MBA, prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., prof. Ing. K. 

Roubík, Ph.D., doc. Ing. M. Rožánek, Ph.D. 

  

Program: 

1) Kontrola a schválení zápisu z minulé schůze – bez námitek. 

 

2) kontrola exekutivy – doc. Hozman představil jednotlivé body, zastoupení společnosti 

v EAMBES, info o zaměření perfuziologie; změna č. 55/2011 s BMT, BMI nebo KI bude 

přítomný radiologický fyzik; rezidenční místa pro BMI – bez připomínek a námitek 

 

3) zpráva o činnosti – bez připomínek 

 

4) Lékař a technika – info prof. Roubík o stavu časopisu – přehled podílů článků, odkazy na 

příspěvky a recenze. Diskuze nad oceněným článkem a úpravou pravidel, zdůraznění 

motivačního faktoru, udělat předem tak, aby se dělalo dopředně, zmíněna úprava směrnice, 

soutěž podle ČSBMILI a nebo soutěž mimo společnost a bude externě. 

Info prof. Roubík; náprava ISBN apod. na stránkách LaT. 

Úkol: skupina prof. Provazníka připraví podmínky a vyhlásí se soutěž 

 

5) hospodaření – dar ukrajině, info 50 tisíc Kč; úhrada DPP lidem okolo LaT – podle návrhu 

prof. Roubíka; úhrada ZSC doc Lhotské (delegát) – cca 65 tis. Kč; úhrada vložného prof. 

Provazníka – cca 15 tisíc Kč; v budoucnu i pro další, pokud pojedou za výbor – bez námitek, 

jednomyslně schváleno 

Úkol: navrhnout lidi a DPP: Roubík 



 

6) Nominace na nejlepší publikace – nominována publikace doc. Lopota, jedinečný charakter 

publikace přínosem pro klinickou praxi – bez námitek k zaslání návrhu 

Schválení výborem ČSBMILI další nominace (Ro’ee Gilron et al. (V. křemen). Long-term 

wireless streaming of neural recordings for circuit discovery and adaptive stimulation in 

individuals with Parkinson’s disease. https://doi.org/10.1038/s41587-021-00897-5 ) do 

soutěže ČLS JEP o nejlepší publikaci z roku 2021 per rollam - termín 22.5.2022 (výsledek: 11 

členů výboru, hlasovalo 9, 8 bylo pro, 1 se zdržel a 2 nehlasovali vůbec. Návrh byl přijat a 

bude odeslán do soutěže. 

 

 

7) Agenda členů – 3 členové opustili (2x důchod, 1 neplatič), 3 noví členové,  

Noví členové informování doc Hozmanem o činnostech společnosti a přínosu pro členy. Info o 

ceně v ČSARIM od doc. Bruthanse. Zdarma studenti, rodiče na mateřské dovolené, úlevy pro 

důchodce.  

 Úkol: statistika přehled členů – Ing. Havlík, změna poplatku? Pro všechny  

 

8) fórum ČSBMILI – diskuze nad fórem, role moderátora u fóra, navržení členové. Navržení 

moderátoři – Dr. Mayer, Dr. Nováková, Dr. Korpas (doc. Hozman), ale potřeba expertů (doc. 

Bruthans). Moderátor bude řídit experty. M. Mayer souhlasí s nominací, doc. Bruthans také 

jako moderátor či expert. Návrh hlasování o tématech na fóru (doc. Hozman), Ing. Havlík 

(návrh aspoň některých vybraných témat), témata do diskuze. Prof. Roubík dát vzorovou otázku 

s odpovědí, diskuze o založení účtu do fóra. Aktivita je společná s ČSZT, kde bude rovněž 

řešeno na výboru. 

Odkaz na dokument s moderátory a experty: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NsVipW6MD24AKHiLBB7BEw4Ha-

3JsHNlx_CSA8RETZs/edit?usp=sharing 

     Úkol: vyplnění klíčových slov do formuláře – všichni 

 

9) Trendy v biomedicínském inženýrství – podle e-mailu od doc. Lhotské. Pošleme zápis 

Slovenské společnosti biomedicíny, spolupracující další instituce (Bratislava, Košice, Žilina).   

Za společnost zodpovědný za organizaci Martin Rožánek a Martin Augustýnek za ČSZT, 

Branko Babušiak jak zástupce Slovenska. 

Úkol: první info doc. Rožánek, doplní prof. Roubík 
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10) Různé – revize souhlasných stanovisek MZ ČR pro VŠ, revize v EAMBES (info doc. 

Hozman), prof. Roubík informoval o propagaci BMI v Kambodže o existenci profesi. 

 

Od 1. 7. 2022 končí vyhl. 50, byl zaveden nový systém, odkaz v prezentaci, nový zákon 4. 

250/2021 Sb. a dvě nařízení vlády (1x BOZP a 1x el. Způsobilost), zmíněny kromě eltech. 

oborů i jiné příbuzné obory. Detaily na https://www.elektrosvaz.cz/pripravovana-nova-

legislativa  

 

Přehled akcí: 

Akce Pardubice – 9. – 10. 6. 2022 – setkání ČSZT 

Akce: info Dr. Mayer – ILF – Digitalizace a umělá inteligence v anesteziologii a intenzivní 

medicíně – 19. 5. 2022 

Konference SAK – termín v září 2022 (info Dr. Mayer) 

Akce EFMI – organizátor doc. Lhotská 

Akce Trendy vývoje Digitální radiografie – 25. 11. 2022 – ČSZT + ČSBMILI 

Úkol: umístit přehled akcí na web – doc. Bruthans 

 

 

 

 

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 

            předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP 

https://www.elektrosvaz.cz/pripravovana-nova-legislativa
https://www.elektrosvaz.cz/pripravovana-nova-legislativa

