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Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP konané 
v Praze, Hotel Duo, dne 14. května 2014 od 17:30 hod.

Přítomni: prof. dr. Hirt, prim. dr. Sokol, dr. Staňková, doc. Vorel, dr. Hejna, prim. dr. Vitovják,
prim. dr. Beran, dr. Dvořák, prim. dr. Macháček, dr. Vojtíšek, dr. Procházka, ing. Černá, 
doc. Ondra, prof. Fryc, doc. Klír, prim. Ivan (jako host)

Omluveni: prim. Dvořáček

1) Prim. Sokol: 
Jako organizátor právě probíhajícího sjezdu přivítal přítomné a sdělil technické informace 
k průběhu sjezdu včetně seznamu pozvaných čestných hostů. Na sjezd je aktuálně registrováno
230 účastníků. Odborný program bude probíhat částečně v paralelních sekcích. 56 ústních sdělení 
a 41 posterů.

2) Doc. Vorel:
Doc. Vorel poděkoval programovému výboru sjezdu a vyzdvihl vysoký počet účastníků i 
odborných sdělení.

3) Prof. Hirt + ing. Černá:
Aktuální stav hospodářství 59 000,- Kč. Byly doplaceny dlužné členské příspěvky z minulých 
období.
Diskutovány byly: 
- částka ve výpisu hospodaření za členské příspěvky, která není celková, ale již snížená
- náklady na časopis za celý rok by měly být cca 52 000,- Kč 
- otázka možného příspěvku na časopis ze strany organizátorů pravidelných odborných sjezdů
- otázka možného využití reklamy v časopise pro dodavatele vybavení soudně-lékařských 

pracovišť
- výše členských příspěvků do budoucna, noví členové
- otázka sponzorských darů ze strany fyzických osob

4) Výbor společnosti schválil přihlášku nového člena: RNDr. Marcela Semanská, Ústav soudního 
lékařství a toxikologie VFN.

5) Prof. Hirt informoval o nových publikacích významných pro společnost: Hirt M. a kol. A Concise 
History of Forensic Medicine in the Czech Republic. Acta Medico-Historica Adriatica, 2013, 
11(2), 349-358 a III. díl monografie/učebnice soudního lékařství.

6) Doc. Ondra referoval o časopisu Gnosis Medica.

7) Jednomyslně schválena přihláška RNDr. Marcely Semanské, pracoviště ÚSL VFN Praha.



8) Prim. Ivan přednesl zdravici slovenské soudně-lékařské společnosti. Aktuálně probíhají na 
Slovensku nové volby do výboru společnosti. Problémy jsou obdobné jako v ČR, dominují 
finance. 

9) Prim. Beran informoval o jednání o možné novele vyhlášky č. 37/1967 Sb., což bylo iniciováno 
zvýšenou znaleckou zátěží psychiatrů v souvislosti s nárůstem řízení o omezení svéprávnosti.

10) Příští jednání výboru se předpokládá při příležitosti odborné akce v Ostravici.

Zapsal: dr. Tomáš Vojtíšek

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
vědecký sekretář předseda výboru, v. r.




