Zápis č. 2

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru České společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP per rollam od 9. 2. 2018

1) Stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení
Výbor odborné společnosti jednomyslně vyslovil nesouhlasnou nótu s legislativními
snahami Ministerstva spravedlnosti ČR cílenými na zrušení obligatorního institutu
přibírání dvou znalců u soudní pitvy. Výbor odborné společnosti na tuto skutečnost
zareagoval publikováním odborného stanoviska, s jehož zněním byli seznámeni všichni
poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ministr spravedlnosti Robert
Pelikán, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitel Úřadu SKPV Michal Foit, ředitel
Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek a předsednictvo České
lékařské společnosti JEP (prof. Svačina, prof. Palička). O nesouhlasném postoji odborné
společnosti byla informována i média. Odborné stanovisko je v plném rozsahu
publikováno na webových stránkách odborné společnosti v sekci „Pro odborníky“. Link:
https://shrtm.nu/b1p8
Pro: Hejna, Vojtíšek, Sokol, Ondra, Vorel, Hirt, Řehulka, Tomášek, Dobiáš, Handlos,
Staňková
Stanovisko bylo publikováno: 25. 2. 2018
2) Stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
k dodatečným administrativním úpravám výsledků laboratorního vyšetření
hladiny alkoholu v krvi
Výbor odborné společnosti jednomyslně přijal nótu o laboratorní neprůkaznosti
etylalkoholu, jehož koncentrace v krvi je 0,20 g/kg a nižší, kterou formou odborného
stanoviska publikoval na webových stránkách společnosti. Výbor odborné společnosti ve
stanovisku uzavírá, že v žádném případě nelze akceptovat názor, že u stanovené
koncentrace etylalkoholu v krvi 0,20 g/kg jde o hladinu fyziologickou, běžně přítomnou
v krvi člověka. Endogenně vytvořený etylalkohol totiž v krvi dosahuje maximální
koncentrace v řádu tisícin až maximálně setin g/kg. Odborné stanovisko je v plném znění
publikováno na webových stránkách odborné společnosti v sekci „Pro odborníky“. Link:
https://shrtm.nu/wjda
Pro: Ondra, Vorel, Hirt, Vojtíšek, Staňková, Hejna, Sokol, Řehulka, Dobiáš, Handlos,
Tomášek
Stanovisko bylo publikováno: 20. 3. 2018
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3) Doplnění odborných podmínek pro jmenování znalcem v oboru Zdravotnictví,
odvětví toxikologie
Výbor odborné společnosti upozornil na skutečnost, že znalec v oboru Zdravotnictví,
odvětví toxikologie musí před svou žádostí o jmenování znalcem dosáhnout
odpovídajícího vzdělání v oboru, přičemž získání specializované způsobilosti v oboru
Soudní toxikologie představuje nepodkročitelnou kvalifikační podmínku. Současný stav by
absurdně umožňoval jmenování znalců v oboru Zdravotnictví, odvětví toxikologie i
osobám, které nemají oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání (toxikolog)
bez odborného dohledu (zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o
nelékařských zdravotnických povoláních). Odborná společnost v této věci formulovala
žádost o doplnění odborných podmínek pro jmenování znalcem v dotčeném odvětví, která
byla adresována na Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Pro: Ondra, Vorel, Hirt, Vojtíšek, Staňková, Hejna, Sokol, Řehulka, Dobiáš, Handlos,
Tomášek
Odesláno na MS ČR dne: 29. 3. 2018
4) Schválení nových členů
Mgr. Vít Šesták, Ph.D., Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec
Králové
Doporučil: doc. Hejna
Pro: Hejna, Handlos, Vojtíšek, Ondra, Sokol, Řehulka, Vorel, Tomášek, Dobiáš, Hirt,
Staňková
Přihláška byla schválena: 21. 2. 2018
Ing. Adéla Bačáková, Krajská zdravotní a.s., – Nemocnice Most, o.z., Centrální laboratoř,
Most
Doporučila: Ing. Eva Herkommerová
Pro: Tomášek, Vojtíšek, Řehulka, Ondra, Hirt, Sokol, Vorel, Staňková, Hejna, Dobiáš
Přihláška byla schválena: 30. 3. 2018

doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
předseda, v. r.

2

