
Zápis 

ze zasedání výboru a revizní komise 

České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, 

které se konalo v pátek 2. prosince 2022 od 14:00 hod. jako prezenční na CIIRCu v m.č. B201 a 

online zasedání v prostředí MS Teams 

 

Přítomni (prezenčně či telekonferenčně): prof. Ing. M. Augustynek, Ph.D., doc. MUDr. J. 

Bruthans, Ph.D., Ing. J. Cmíral, DrSc., Ing. J. Havlík, Ph.D., doc. Ing. J. Hozman, Ph.D., doc. 

Ing. M. Chmelař, CSc., Ing. D. Korpas, Ph.D., doc. Ing. L. Lhotská, CSc., Ing. M. Mayer, Ph.D., 

MHA, prof. Ing. M. Penhaker, Ph.D., MUDr. Ing. S. Petránek, CSc., MBA, prof. Ing. V. 

Provazník, Ph.D., prof. Ing. K. Roubík, Ph.D. 

 

Omluveni: Ing. Mgr. M. Nováková, Ph.D., doc. Ing. M. Rožánek, Ph.D. 

Program: 
 
1. Kontrola zápisu a plnění úkolů z posledního zasedání (doc. Hozman) 
 
Zápis byl vytvořen až ke konci srpna s možností úpravy sdíleného dokumentu. Připomínky bylo 
možné uplatnit při tomto zasedání. Byl vznesen požadavek na doplnění bodu 6 zápisu a to 
následovně: 
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. Vše v adresáři Agenda (01_Kontrola_zapisu). Následně bude zápis zveřejněn 
na www a odeslán na sekretariát ČLS JEP. Stejně tak zápis z dnešního zasedání po per-rollam 
schválení.   

 

2. Činnosti exekutivy (doc. Hozman, Dr. Mayer) 
 

V době mezi výbory byly řešeny oblasti jako koncepce programu akce Trendy v BMI, nominace 
členů výboru či RK do různých pozic za ČLS JEP (viz též bod různé), určení delegáta na sjezd 
ČLS JEP, připomínková řízení, která se však netýkala profesí BMT, BMI či KI a též se netýkala 
legislativy zdravotnických prostředků. Též proběhly odborné akce, kde byla společnost 



spoluorganizátorem (viz akce SAK a viz akce ČVUT FBMI). Výbor zastupoval předseda, anebo 
Dr. Mayer.   

3. Zpráva o činnosti za rok 2022 (doc. Hozman) 
 

Tato zpráva bude zaslána následně emailem a bude schvalována per-rollam. 
 

4. Zpráva o činnosti za období 2019 – 2022 (doc. Hozman) 
 

Tato zpráva bude zaslána následně emailem a bude schvalována per-rollam. 
 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2021 (Dr. Mayer) 
 
Zpráva byla k dispozici předem v agendě (05_Zprava_o_hospodareni_2021). Ke zprávě 
nebyly žádné připomínky a byla schválena. 

 

6. Zpráva revizní komise za rok 2021 (MUDr. Petránek) 
 
Zpráva byla k dispozici předem v agendě (06_Zprava_revizni_komise_2021). Ke zprávě 
nebyly žádné připomínky a byla schválena.  

 

7. Plán rozpočtovaných akcí na rok 2023 (Dr. Mayer) 
 
Na rok 2023 je zatím známa akce s názvem Trendy technického vývoje zobrazovacích 
systémů SPECT, PET a hybridních pořádaná společně s ČVUT FBMI, KZM FN Motol, 
ČSZT  a též akce SAK, kde naše společnost organizuje jeden celý den. V případě zájmu 
mohou jednotliví členové výboru či RK požádat Dr. Mayera o zařazení rozpočtované akce. 

 

8. Možnost publikování v Časopisu lékařů českých (doc. Hozman) 
 
Společnost obdržela nabídku (viz odkaz Agenda - 
08_Moznost_publikovani_v_Casopisu_lekaru_ceskych) na možnost publikování v Časopisu 
lékařů českých, a to zejména tematických čísel, ale samozřejmě i jednotlivých článků, 
možnost publikování osobních zpráv, laudacií, významných výročí narození či úmrtí i 
nekrologů – zejména o významných životních jubileích se redakce dozvídá pouze náhodně. 
Připojuji popis laudatia (pochvalné projevy při oficiální oslavě nějaké osoby nebo instituce) 
mohou být psána zcela dle uvážení autora/autorů, vítáme příspěvky osobní, více „literární“ 
než formální, jedinou podmínkou je připojit dostatečně kvalitní portrét (foto) a u výročí a 
laudací zaslání s dostatečným předstihem, ČLČ vychází 6x ročně v ne zcela pravidelných 
termínech. Zde došlo k ustavení skupiny ve složení prof. Penhaker, doc. Hozman, Dr. Cmíral 
a doc. Lhotská a v následujícím období nezávisle na zvolení do výboru připraví podklady do 
zmiňovaného časopisu. 
 
9. Lékař a technika – aktuální stav, finanční odměny (doc. Hozman, prof. Roubík) 



 
Detailní přehled stavu byl popsán v emailu z 2.12.2022. Ročník 2020 byl hotov a publikován 
v září 2022. Ročník 2021 je již online publikovaný. Z ročníku 2022 je číslo 1 vydáno, z čísla 
2 jsou publikovány dva články. Viz https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/issue/view/825 . V 
roce 2022 bylo tedy publikováno 7 článků z 20, 8 článků je v recenzním řízení, zbylých 5 
článků bude doplněno z příspěvků na konferenci Poster 2022, 8 recenzí – recenzenti round 1 - 
3, opravy po round 1 - 4, recenzenti round 2 - 1, opravy po round 2 – 0. 
 
Z hlediska několikaletého prostoje v odměňování klíčových osob v jednotlivých činnostech 
byl navržen a schválen následující postup: 
Ing. Ráfl Huttová - stipendium 20 000 Kč za rok, naposledy za rok 2020 a 2022, nic nebylo 
vyplaceno za rok 2021, za rok 2023 se předpokládá průběžný režim podle počtu hodin (návrh 
30000 Kč),  
Dr. Ráfl - odměnu za LaT nežádá, 
Bc. Gašpar upravoval reference u 12 článků a 4 dokončí do konce roku – celkem 34 hodin 
celkem (10 000 Kč), 
Ing. Skopalová - viz dále (20000 Kč+10000 Kč sazba, tisk, obálka) 
Ing. Kokešová – viz dále (30000 Kč sazba, tisk) 
Trousilová, DiS. - viz dále (10000 Kč komunikace, odesílání poštou, administrativa) 

 
Z hlediska vlastního časopisu, resp. www stránek jsou zde následující nedostatky: 

- na www stránce LaT není k dispozici ISSN, 
- na https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/  není funkční odkaz na fakultu (viz text Faculty 

of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague a odkaz pod tímto 
textem http://en.fbmi.cvut.cz/faculty/basic-facts ), 

- nemáme k dispozici propagační text o tom, proč je vhodné publikovat v časopisu LaT (viz 
návrh níže) 

Proč publikovat v LaT? 
Výhody: 
- zdarma + stažení + šíření po ČR (OPEN JOURNAL…), 
- SCOPUS, 
- citovanost – (viz zpracovaný přehled dříve, vyžádat další články), 
- standardní struktura, … 
- vhodná platforma pro studenty a doktorandy,  
- Ahead of Print, resp. po článcích a nikoli po číslech, 
 
Nevýhody: 
- bez IF, není zařazen do kvartilů, 
- vše dlouho trvá, 
- zpoždění, 
- vyváženost regionů, resp. afiliací autorů, 
- … 
 
Dlouhodobá spolupráce s Českou a slovenskou společností pro klinickou neurofyziologii 
(doc. Hozman) 
 



V době, kdy byl členem výboru pan doc. Krajča, tak probíhala předchozí spolupráce a to 
zejména tím, že několik členů společnosti, či výboru a RK mělo příspěvek na sjezdech výše 
uvedené společnosti. Po několik let také naše společnost dotovala uvedené sjezdy částkou 
20000 Kč. Po několika letech odmlky nás kontaktoval pan prof. Kremláček, který je také 
členem naší společnosti s tím, že by měl zájem na oboustranné spolupráci. Vzhledem 
k volbám mu bylo sděleno, že to bude řešit až nový výbor. Nicméně, nejblíže k této 
spolupráci má paní doc. Lhotská a měla by být styčnou osobou. 

 

10. Agenda členů vč. návratky pro rok 2023 (Dr. Havlík) 
 
Současný stav je 125 členů a stále nám chodí nové přihlášky, což je pozitivní. Bohužel to 
nejsou profese zejména z klinického prostředí a to BMT, BMI, či KI. Dr. Havlík se neustále 
snaží o aktualizaci údajů. Platby čl. příspěvků jsou také vyhodnocovány a jsou kontaktováni 
členové s nějakým dluhy (členové výboru a RK by měli jít příkladem). Návratka 2023 byla 
předložena a schválena (viz adresáře 11_Agenda_clenu) s tím, že jedinou změnou je to, že 
déle neplatící členové budou vyloučeni, změna – zrušení členství po 2 letech neplacení! 
V období prosinec 2022 až leden 2023 bylo provedeno důsledné kontaktování takových členů 
a byli požádáni o řešení. U všech se to podařilo, ale ne všichni chtěli setrvat v ČLS. GDPR 
(viz formulář zaslaný emailem následně, termín pro zaslání předsedovi emailem je do 
14.12.2022!). Všechny přihlášky zájemců o členství až na jednu byly schváleny a to jak 
předsedou, tak i výborem a jedna přihláška byla zamítnuta (pan Motyčka) z důvodu uvedení 
špatných kontaktních údajů a dále také z důvodu nekomunikace zájemce o členství a též jeho 
dluhu vůči jiné složce ČLS. 

 

11. Akce Trendy (doc. Hozman) 
 
Na předchozích zasedáních výboru a RK bylo dohodnuto, že Trendy v BMI bude zajišťovat 
VUT v Brně pod vedením paní doc. Kolářové a na přelomu září a října 2022 byl oznámen 
termín od 11. do 13. září 2023. Toto bylo také na základě zásady, že jednak na daném setkání 
musí být znám další pořadatel a také termín a dále, že Trendy v BMI a YBERC budou 
alternovat, čili další Trendy v BMI budou v roce 2025 a YBERC v roce 2024. Tým paní doc. 
Kolářové realizuje přípravu velmi odpovědně a kromě výběru vhodné reastaurace již vytvořil 
i základ www stránky a sice na http://www.trendyBMI.cz . V současné době se dokončuje 
program setkání a také náplň www stránky. I nadále bude o těchto aktivitách informovat 
výbor a RK doc. Rožánek, který by v tomto ohledu chtěl spolupracovat, i když již nechce 
kandidovat do výboru a ani do RK na další volební období. Nicméně, tím důvodem obojího je 
jeho pozice jako vedoucího Katedry biomedicínské techniky, ČVUT FBMI.   

12. WWW stránky společnosti – forum (doc. Bruthans) 
 
Proběhla aktualizace na níže uvedených dílčích stránkách: 
- https://www.csbmili.cz/cs/nabidkyprace (existuje od června 2022 a dosud bylo zveřejněno 
téměř 50 nabídek pouze pro profese BMT a BMI z celé ČR) 
- https://www.csbmili.cz/cs/cinnost-zpravy  
- https://www.csbmili.cz/cs/clenstvi/pocty-ceny  

http://www.trendybmi.cz/


Bylo spuštěno odborné forum, které se snažíme společně s výborem ČSZT rozběhnout. Jako 
společnost máme i sociální sítě, kde jsou také uváděny vhodné příspěvky. V rámci aktivity 
Trendy v BMI byl předložen návrh doc. Hozmanem na buď novou doménu 
https://trendybmi.cz - https://trendybmi.eu, anebo je také možné vytvořit 
https://www.csbmili.cz/trendy , kde by byly vždy uvedeny jak archivní, tak i aktuální www 
stránky jednotlivých ročníků. Cílem je zajistit jednu centrální www stránku ve vztahu k této 
akci. Z diskuze vyplynula větší podpora druhého řešení a to zejména z hlediska jednoduššího 
přístupu ke správě www obsahu z pozice daného pořadatele. Úprava bude realizována.   

 

13. Hospodaření – schválení výdajů a vyúčtování (doc. Hozman, doc. Lhotská, Dr. Mayer) 
 
Z hlediska vyúčtování zahraniční služební cesty paní doc. Lhotské (na základě předložené 
zprávy a důvodů v ní obsažených výbor schvaluje čerpání a též navýšení čerpání o 19 tis. 
Kč), které nemohlo být předvídatelné. Z hlediska odměn za redakční a tiskové práce LaT za 
poslední 3 roky bylo navrženo vyčlenit finanční prostředky takto: Ing. Ráfl Huttová – doplatit 
20 000 Kč za rok 2021, na rok 2023 zajistit průběžné vyplácení do výše 30000 Kč za rok, Bc. 
Gašpar - 10 000 Kč, Ing. Skopalová - 30000 Kč, Ing. Kokešová – 30000 Kč, Trousilová, DiS. 
- 10000 Kč) – výše uvedené částky jsou čistého, čili musí být připočítáno 33,6 % na odvody a 
21 % na DPH. Jako poslední částka byl schválen příspěvek na Trendy v BMI (50 tis. Kč pro 
organizátory z řad VŠ). 

 

14. Volby do výboru a RK 2023 (doc. Hozman)  
 
Vzhledem ke konci volebního období výboru a RK, tj. duben 2023 proběhla kontrola členů a 
údajů vč. emailů (Dr. Havlík). Výroční zprávy budou k dispozici následně. Byly změněny 
dokumenty ČLS a je třeba se s nimi seznámit. Volby budou elektronické a zřejmě z důvodu 1 
či 2 členů bude muset být zaslán i dopis. Bylo dohodnuto, že každý člen výboru a RK, který 
chce pokračovat v činnosti, tak zašle předsedovi jednak své rozhodnutí o tom, zdali hodlá 
kandidovat na další období a dále k tomu pošle text o rozsahu 3 až 5 řádků na A4 
v jednotlivých kategoriích dle vzoru. Kromě toho předseda výboru doc. Hozman osloví mladé 
a perspektivní členy ČSBMILI z klinické praxe. Doc. Hozman navrhnul volební komisi ve 
složení Dr. Cmíral, Ing. Hanousek a doc. Lopot s tím, že všichni tři vyslovili souhlas během 
telefonického dotazu a všichni tři byli schváleni. 

 

15. Návrh kandidáta do předsednictva ČLS JEP (doc. Hozman, doc. Lhotská) 
 
Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen termín sjezdu ČLS JEP, kde bude probíhat volba členů 
předsednictva, tak doc. Hozman navrhnul po předchozím souhlasu paní doc. Ing. Lenku 
Lhotskou, CSc. a společně zpracovali zdůvodnění. Návrh byl schválen a odeslán na 
sekretariát ČSL JEP.  
 
16. Různé (doc. Hozman, čl. výboru a RK) 

- stav aktivit v oblasti – PS EZ ČLS JEP, EAMBES, EPIG (doc. Lhotská) – stav 
nezměněn, doc. Lhotská zjistí přímo z EAMBES, kde je začleněna do struktury, 

- info o nominaci kandidáta PS ZZT AP (Dr. Mayer) – na základě výzvy  

https://trendybmi.eu/
https://www.csbmili.cz/trendy


- sjezd ČLS JEP (doc. Hozman) – jako delegát byl odsouhlasen doc. Hozman, 
- nové dokumenty ČLS JEP (doc. Hozman) – jednací a volební řád, 
- přehled organizovaných akcí (doc. Hozman) – SAK, Trendy na ČVUT, 
- pracovní jednání s prezídiem ČAS (doc. Hozman) – doc. Hozman, Dr. Mayer a Ing. 

Petráček byli pozváni na zasedání prezídia ČAS a měli možnost diskutovat o 
společných problematikách, následně uvedení zástupci zpracovali přehled činností, 
které by se měly stát standardními kompetencemi nelékařských pracovníků, kromě 
toho tito zástupci představili naší snahu podpořit profese BMT, BMI a KI s heslem, že 
když budou spokojené sestry, tak budou spokojeni všichni ostatní, 

- návštěvy ZZ („audity“) (doc. Hozman) – viz níže, 
- přístup studentů technických VŠ k ČSN online zdarma bez tisku – může být pro celou 

VŠ či pouze pro danou fakultu (viz agenda s popisem a kontakty), zpráva na www 
doc. Hozman – viz též https://www.fbmi.cvut.cz/student/csn , 

- ocenění IUPESM – Dr. Cmíral a doc. Lhotská obdrželi v souvislosti s WC IUPESM 
2022 ocenění Felows IUPESM, 

- v souvislosti s WC IUPESM 2022 byli navrženi kandidáti na různé funkce v rámci 
IFMBE – celkem 4 a uspěla pouze paní doc. Lhotská jako Regional Representatives to 
the IFMBE AC Europe and Africa (2022-2025), 

- kromě toho jsme podpořili kandidaturu prof. V. Provazník na pozici Editor-in-Chief 
(EIC) časopisu Medical & Biological Engineering & Computing, současný výsledek 
je takový, že by to měla být pozice zástupce EIC, 

- z hlediska zkušeností z návštěv ZZ doc. Hozmana lze uvést následující zkušenosti - 
FNHK – Fakultní nemocnice Hradec Králové, 09/2022, správný kontakt!, telefonická 
dohoda předem, NE email!, nutné vysvětlit proč a co je účelem, vyznat se v organizaci 
ZZ v daném kraji!, checklist v zásadě stačí, drobné úpravy doplněny, mnoho 
užitečných poznatků a námětů. Je to velmi užitečné i pro člena výboru či RK 
samotného, 

- v souvislosti s návštěvou FNHK navštívil doc. Hozman pana prof. Chroboka z České 
společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, se kterým diskutoval 
možnosz zapojení do specializačního vzdělávání Klinické inženýrství a dále větší 
propojení odborných komunit z oblasti technické audiologie a biomedicínského 
inženýrství, jako první příležitost se jeví příspěvek na akci 12. mezioborové 
sympózium na ORL klinice FNHK. Uvedená aktivita souvisí též s Certifikovaným 
kurzem Technická audiologie a kurzem CŽV Technická audiologie. 

 
Přílohy: 

- agenda v podobě adresářů podle programu výše s relevantními soubory 

 

   doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 
            předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP 

 
Zapsal dne 26.2.2023, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 
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	9. Lékař a technika – aktuální stav, finanční odměny (doc. Hozman, prof. Roubík)  Detailní přehled stavu byl popsán v emailu z 2.12.2022. Ročník 2020 byl hotov a publikován v září 2022. Ročník 2021 je již online publikovaný. Z ročníku 2022 je číslo 1 ...
	Ing. Ráfl Huttová - stipendium 20 000 Kč za rok, naposledy za rok 2020 a 2022, nic nebylo vyplaceno za rok 2021, za rok 2023 se předpokládá průběžný režim podle počtu hodin (návrh 30000 Kč),
	Dr. Ráfl - odměnu za LaT nežádá,
	Bc. Gašpar upravoval reference u 12 článků a 4 dokončí do konce roku – celkem 34 hodin celkem (10 000 Kč),
	Ing. Skopalová - viz dále (20000 Kč+10000 Kč sazba, tisk, obálka)
	Ing. Kokešová – viz dále (30000 Kč sazba, tisk)
	Trousilová, DiS. - viz dále (10000 Kč komunikace, odesílání poštou, administrativa)
	- na www stránce LaT není k dispozici ISSN,
	- na https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/  není funkční odkaz na fakultu (viz text Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical University in Prague a odkaz pod tímto textem http://en.fbmi.cvut.cz/faculty/basic-facts ),
	- nemáme k dispozici propagační text o tom, proč je vhodné publikovat v časopisu LaT (viz návrh níže)
	Proč publikovat v LaT?
	Výhody: - zdarma + stažení + šíření po ČR (OPEN JOURNAL…), - SCOPUS, - citovanost – (viz zpracovaný přehled dříve, vyžádat další články), - standardní struktura, … - vhodná platforma pro studenty a doktorandy,  - Ahead of Print, resp. po článcích a ni...
	Nevýhody: - bez IF, není zařazen do kvartilů, - vše dlouho trvá, - zpoždění, - vyváženost regionů, resp. afiliací autorů, - …
	Dlouhodobá spolupráce s Českou a slovenskou společností pro klinickou neurofyziologii (doc. Hozman)

	V době, kdy byl členem výboru pan doc. Krajča, tak probíhala předchozí spolupráce a to zejména tím, že několik členů společnosti, či výboru a RK mělo příspěvek na sjezdech výše uvedené společnosti. Po několik let také naše společnost dotovala uvedené ...
	10. Agenda členů vč. návratky pro rok 2023 (Dr. Havlík)  Současný stav je 125 členů a stále nám chodí nové přihlášky, což je pozitivní. Bohužel to nejsou profese zejména z klinického prostředí a to BMT, BMI, či KI. Dr. Havlík se neustále snaží o aktua...
	11. Akce Trendy (doc. Hozman)
	12. WWW stránky společnosti – forum (doc. Bruthans)  Proběhla aktualizace na níže uvedených dílčích stránkách: - https://www.csbmili.cz/cs/nabidkyprace (existuje od června 2022 a dosud bylo zveřejněno téměř 50 nabídek pouze pro profese BMT a BMI z cel...
	Bylo spuštěno odborné forum, které se snažíme společně s výborem ČSZT rozběhnout. Jako společnost máme i sociální sítě, kde jsou také uváděny vhodné příspěvky. V rámci aktivity Trendy v BMI byl předložen návrh doc. Hozmanem na buď novou doménu https:/...

	13. Hospodaření – schválení výdajů a vyúčtování (doc. Hozman, doc. Lhotská, Dr. Mayer)  Z hlediska vyúčtování zahraniční služební cesty paní doc. Lhotské (na základě předložené zprávy a důvodů v ní obsažených výbor schvaluje čerpání a též navýšení čer...
	14. Volby do výboru a RK 2023 (doc. Hozman)   Vzhledem ke konci volebního období výboru a RK, tj. duben 2023 proběhla kontrola členů a údajů vč. emailů (Dr. Havlík). Výroční zprávy budou k dispozici následně. Byly změněny dokumenty ČLS a je třeba se s...
	15. Návrh kandidáta do předsednictva ČLS JEP (doc. Hozman, doc. Lhotská)  Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen termín sjezdu ČLS JEP, kde bude probíhat volba členů předsednictva, tak doc. Hozman navrhnul po předchozím souhlasu paní doc. Ing. Lenku Lhotsko...
	- přístup studentů technických VŠ k ČSN online zdarma bez tisku – může být pro celou VŠ či pouze pro danou fakultu (viz agenda s popisem a kontakty), zpráva na www doc. Hozman – viz též https://www.fbmi.cvut.cz/student/csn ,
	- ocenění IUPESM – Dr. Cmíral a doc. Lhotská obdrželi v souvislosti s WC IUPESM 2022 ocenění Felows IUPESM,
	Přílohy:

	Zapsal dne 26.2.2023, doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

