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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST 
J. E. PURKYNĚ

Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní 
toxikologie ČSL JEP, konané v Ostravici dne 5. 10. 2016 od 17:30 

hod.

Přítomni: doc. dr. Vorel, dr. Staňková, dr. Vojtíšek, dr. Procházka, doc. dr. Ondra, doc. dr. Hejna, 
doc. dr. Klír, prim. dr. Vitovják, dr. Dvořáček
Dále za SOR a AK Soudní lékařství dr. Tomášek, prim. dr. Hladík   

Omluveni: prim. dr. Beran, prim. Macháček, prim. dr. Sokol, dr. Dvořák, ing. Černá, prof. dr. Hirt, 
doc. dr. Pilin, prim. dr. Vlčková

Doc. Vorel zahájil schůzi a přivítal jako hosta zástupce Slovenské soudnělékařské společnosti prim. 
dr. Gavela.

1) Doc. Vorel - shrnul rozhodování výboru per rollam, zápis byl schválen.

2) Prim. Gavel přednesl zdravici Slovenské soudnělékařské společnosti a informoval o 
konání nadcházejícího 5. Slovensko-Českého sjezdu soudního lékařství s mezinárodní 
účastí 12.-13. 10. v Martině. Májová konference bude patrně pořádána na počátku června 
2017.

3) Dr. Dvořáček promluvil o tezích nadcházejícího dnů se zaměřením na problematiku náhlé 
srdeční smrti.

4) Dr. Vojtíšek informoval, že pro potřeby časopisu bude použito 5 000,- Kč z výtěžku 
Kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství konaného v Mikulově 8. – 9. 9. 2016

5) Doc. Vorel informoval o v Mikulově projednávaném a připravovaném stanovisku 
Nejvyššího státního zastupitelství k mlčenlivosti znalců po proběhlém hlavním líčení.

6) Dr. Vojtíšek přednesl informaci prof. Hirta o předání II. dílu učebnice do tisku.

7) Prim. Vitovják přislíbil aktualizaci kontaktů členů společnosti nově s uvedeným rokem 
zařazení do oboru.

8) V přerušení proběhla vmezeřená schůze Specializační oborové rady pro soudní lékařství 
(garantů oboru soudního lékařství na osmi lékařských fakultách v ČR): doc. Hejna, dr. 
Hladík, dr. Tomášek, doc. Ondra, dr. Dvořáček. Výbor společnosti vzal tuto informaci na 
vědomí.

9) Doc. Hejna informoval o kurzu IPVZ Vystupování znalců z oboru zdravotnictví před 
soudem v termínu 24. – 25. 11. 2016.



10)Výbor byl informován o vydání publikace Sokol, Vorel, Dobiáš, Vojtíšek: Odškodnění 
bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů.

11)Výbor vyzývá odbornou veřejnost k podávání návrhu na nejlepší vydanou publikaci. 

12)Prim. Vitovják informoval o konání Rozmaričových soudnělékařských dní v termínu 26. –
28. 4. 2016.

13)Předatestační stáže 2017 jsou navrženy prozatím takto: termíny Stáže I (Brno 6. – 17. 3) a 
Stáže III (Hradec Králové 17. – 28. 7.)

14) Příští jednání výboru je plánováno během Rozmaričových dní 26. 4. 2017.

Zapsal: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
předseda, v. r.




