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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 1. října 2014 od 17.30 

hod. 

Přítomni: doc. dr. Vorel, prim. dr. Sokol, dr. Staňková, doc. Hejna, prim. dr. Vitovják, dr. Dvořák, 

dr. Zelený, dr. Vojtíšek, dr. Procházka, Ing. Černá, doc. dr. Ondra, prof. Fryc, doc. Klír, 

prim. Gavel (jako host), ing. Planka (jako host). 

Omluveni:   prof. dr. Hirt, prim. dr. Beran, prim. dr. Macháček 

1) doc. Vorel:  

přivítal přítomné a předal slovo hostu ing. Plankovi z Kriminalistického ústavu, který požádal o 

vystoupení. 

2) ing. Planka:  

navrhl užší spolupráci v oblasti biobalistiky s naší společností. Mimo jiné je aktuálně řešen projekt 

Morfologie kouřové dutiny. Velmi vítaná by byla spolupráce se soudními lékaři, a to především 

v oblasti kazuistik. Mělo by jít o shromažďování popis a fotodokumentaci kouřových dutin, a to 

včetně jejich preparace. Smyslem by byla verifikace experimentálních výsledků na případech 

z praxe. 

Výbor zaujal stanovisko, že z legislativních důvodů je předávání takových údajů a event.. i 

biologického materiálu u  zdravotních pitev problematická. 

Ing. Planka byl vyzván k zaslání písemného návrhu s konkrétními požadavky, přičemž výbor 

společnosti se následně vyjádří per rollam. 

3) doc. Vorel:  

shrnul rozhodnutí výboru učiněné per rollam od minulé schůze (viz zvláštní zápis). 

4) doc. Vorel:  

informoval výbor o zaslání dopisu náměstkovi ministryně spravedlnosti dr. Pelikánovi ohledně 

přípravy nového zákona o znalcích a participaci naší společnosti při jeho přípravě (viz příloha 1, 

odpověď viz příloha 2). 

5) doc. Vorel:  

Společnost se vyjádřila k dotazu dr. Vrchotové ohledně podmínky specializované způsobilosti 

prohlížejících lékařů. Ačkoliv obecně nemá společnost námitky, aby k provádění prohlídek těla 

zemřelého byl způsobilý lékař po absolvování základního kmene, z připomínek klinických lékařů 

vyplynuly možné problémy týkající se proplácení tohoto výkonu zdravotními pojišťovnami 

lékařům bez specializované způsobilosti.  

6) doc. Vorel:  

Společnost byla požádána o „závazné stanovisko“, kteří poskytovatelé v oboru soudního lékařství 

jsou oprávnění k této činnosti v Libereckém kraji. Výbor konstatoval, že k vydání takového 

stanoviska není odborná společnost oprávněna, neboť registrace poskytovatelů zdravotních služeb 

je plně v gesci příslušných správních orgánů na úseku zdravotnictví. 



 

 

7) doc. Vorel:  

V rozporu se zákonem o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

dosud nebyly vytvořeny zdravotnické registry. Garantem pro registr zdravotních pitev a 

toxikologických vyšetření byl jmenován doc. Vorel. V současnosti se intenzivně pracuje na 

přípravě softwarového zajištění. 

8) doc. Vorel:  

Výbor i redakční rada časopisu Soudní lékařství vyzývají členy společnosti k publikační aktivitě 

v časopise Čs. Patololgie a soudní lékařství ke zvýšení podílu českých autorů. Do redakční rady 

byla rozhodnutím výboru kooptována dr. Margita Smatanová. 

9) Byla diskutována připravovaná učebnice soudního lékařství a byli vyzváni potenciální autoři 

k doplnění kapitol. Výbor jednoznačně doporučuje vydání učebnice ošetřit s nakladatelstvím 

smluvně s náležitou pečlivostí. 

10) Výbor společnosti s potěšením blahopřeje doc. Hejnovi k úspěšné habilitaci a přeje mu hodně 

pracovních úspěchů. 

11) Výbor schválil nového člena společnosti MUDr. Jitka Mottlovou z ÚSL Plzně. 

12) Výbor souhlasí se zařazením Laboratoře klinické a forenzní toxikologie Nemocnice Most do 

Seznamu laboratoří kvalifikovaných pro vyšetřování specifikovaných návykových látek v 

krvi nebo v moči pro právní účely dle Metodického pokynu pro postup při toxikologickém 

vyšetření specifikovaných návykových látek v krvi a/nebo v moči publikovaného ve Věstníku MZ 

ročník 2012 částka 9 dne 27. 11. 2012 a zároveň na www.soudnilekarstvi.cz. 

13) prim. Sokol: 

poděkoval všem účastníkům květnového sjezdu v Praze. Z výtěžku akce byla předána finanční 

částka 10 000,- Kč společnosti. Výbor děkuje pořadatelům. 

14) prim. Gavel:  

podal zdravici slovenské soudně-lékařské společnosti. Novým předsedou slovenské společnosti je 

prim. Ťažký (na základě hlasování členů). Největším současným problémem na Slovensku je 

zajištění provozu forenzních toxikologických laboratoří. 

15) doc. Klír: 

ke dni 30. 6. 2014 ukončil činnost v IPVZ. Nástupcem byl jmenován doc. Hejna, předatestační 

kurz je stále možné pořádat pod hlavičkou IPVZ. Doc. Hejna sdělil představu o dalším fungování 

vzdělávání v oboru s důrazem na co nejširší využití odborníků jednotlivých pracovišť. Prim. Sokol 

doporučil ke vzdělávání využívat internetové stránky společnosti.  

Výbor bude v příštím období věnovat výraznou pozornost specializačnímu vzdělávání, a to 

soudních lékařů i toxikologů. 

Výbor děkuje doc. Klírovi za jeho práci a přeje mnoho zdraví a radosti ze života do dalších let. 

Zároveň přeje doc. Hejnovi mnoho úspěchů v jeho další práci a vyjadřuje mu plnou podporu. 

16) Ing. Černá:  

informovala o hospodaření společnosti, aktuálně je stav financí společnosti kladný. 

17) Příští jednání výboru se předpokládá při XVIII. Rozmaričových soudnělékařské pracovních 

dnech, které se budou konat ve dnech 22. 4.-24. 4. 2015 

 

Zapsal: MUDr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.   Doc. MUDr. František Vorel, CSc. 

         předseda, v. r. 



 

 

ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  SPOLEČNOST  

J.E.PURKYNĚ 

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie  
 

 

Vážený pan,              Brno, České Budějovice, Praha: 26. 9. 2014  
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

I. náměstek Ministryně spravedlnosti ČR 

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

ČJ: MSP-622/2014-lo-sp/3 

 

Vážený pane náměstku, 

výbor naší odborné společnosti se zcela náhodou z Vašeho dopisu adresovaného pod výše 

uvedeným čj. panu prof. Bradáčovi dozvěděl o existenci poradního orgánu MS ČR nazvaného 

„Komise pro znalectví“, která se podílí na vypracování nového návrhu Zákona o znalcích, 

tlumočnících a překladatelích. Velmi nás znepokojuje, že jsme se dozvěděli o existenci této 

komise až v době, kdy návrh zákona má být vládě předložen do prosince 2014, a proto jsme 

se nemohli na návrhu tohoto zákona včas podílet. Naši participaci např. na přípravě minulé 

prováděcí Vyhlášky totiž považovalo Ministerstvo spravedlnosti za samozřejmost. 

Dovolujeme si zdůraznit, že soudní lékařství má ze všech medicínských oborů ke znalectví 

nejblíže, znalecká činnost je jeho hlavní náplní a pro trestní řízení je úloha soudních lékařů 

absolutně nezastupitelná. Pracoviště soudního lékařství mimo jiné zajišťují ve spolupráci 

s krajskými soudy systematická školení a výuku nových uchazečů o jmenování znalcem 

z oboru zdravotnictví i pro lékaře dalších oborů. Právě proto např. Ministerstvo zdravotnictví 

využívá našich odborných zkušeností kontinuálně. Za kardinální bychom považovali možnost 

se ještě v interní fázi přípravy nové legislativy odborně vyjadřovat nejen k vlastnímu zákonu 

z hlediska specifik zdravotnických znaleckých oborů, ale i k návrhu prováděcích předpisů, tj. 

zejména odborných předpokladů k výkonu znalecké činnosti, vztahu k činnosti znalců z oboru 

zdravotnictví k některým úkonům trestního řízení (např. § 114 tr. řádu) atd. Myslíme si, že 

jako odborná lékařská společnosti jsme schopni se k problematice vyjadřovat neporovnatelně 

objektivněji, než jako pouzí jednotlivci cestou E-mailových schránek. 

Pevně věříme, že naše dlouhodobé zkušenosti ve znalecké činnosti i vzhledem k historii a 

významu soudního lékařství přispějí ke kvalitnímu výsledku rekodifikace úpravy znalecké 

činnosti v České republice. 

S poz dravem 

 
 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. František Vorel, CSc 

předseda výboru 

Soudnělékařské oddělení 

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice 

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. 

vědecký sekretář 

Ústav soudního lékařství LF MU 

Tvrdého 2a, 662 99 Brno 
 

Prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D. 

místopředseda 

Ústav soudního lékařství 2. LF UK 

Budínova 2 180 81 Praha 8 



 

 

 


