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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 11. 4. 2018 v Českých Budějovicích 

Přítomni: doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., doc. RNDr. Peter 

Ondra, CSc., MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc. MUDr. František Vorel, CSc., 

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., prim. MUDr. Hynek Řehulka, MUDr. Martin Dobiáš, 

Ph.D., prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D., RNDr. Marie Staňková, Ph.D., prim. MUDr. 

Petr Tomášek, Ing. Ivana Černá, MUDr. Tereza Balcarová, MUDr. Štěpánka Kučerová 

Dále za SOR a AK Soudní lékařství prim. MUDr. Jana Markvartová, prim. MUDr. An-

drea Vlčková  

Za Slovenskou odbornou společnost prim. MUDr. Boris Ťažký. 

Omluveni: MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, MUDr. Igor Dvořáček, prim. MUDr. Tomáš Adá-

mek, doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 

 

1) Doc. Hejna přivítal přítomné a poděkoval doc. Vorlovi za uspořádání 6. česko-

slovenského sjezdu soudního lékařství v reprezentativních prostorech Clarion Congress 

Hotelu; dále jmenovitě přivítal prim. Ťažkého – zástupce slovenské soudnělékařské spo-

lečnosti. 

 

2) Doc. Hejna a přednosta dr. Tomášek představili MUDr. Janu Markvartovu, která je po 

dobu dlouhodobé PN MUDr. Michala Berana, Ph.D., pověřena funkcí primariátu v Ústavu 

soudního lékařství 2. LF a FN Nemocnice na Bulovce.  

 

3) Doc. Hejna pověřil zápisem ze schůze výboru společnosti MUDr. Štěpánku Kučerovou. 

 

4) Nový zákon o znalcích a trestní řád – doc. Hejna referuje o aktivitním působení členů 

výboru v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, na Legislativní radě vlády a oslovení dal-

ších významných legislativních představitelů ČR jednotlivými členy výboru a jejich se-

známení se Stanoviskem společnosti k novému zákonu o znalcích a k návrhu nového 

trestního řádu, které je dostupné na: https://shrtm.nu/6qtX 

Výbor České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie jednoznačně 

a jednomyslně odmítá navrhované změny v zákonech, a to především přibírání pouze jed-

noho znalce k soudní pitvě. Dále informuje o oznámení postoje České společnosti soudní-

ho lékařství a soudní toxikologie (ČSSLaST) k navrhovaným změnám redakci Lidových 

novin.    

 

https://shrtm.nu/6qtX


5) Doc. Hejna apeluje a pověřuje členy Výboru ČSSLaST k písemnému i osobnímu oslovení 

předsedů všech Krajských soudů (KS) a poradních sborů všech KS ze strany členů Výbo-

ru, ostatních členů odborné společnosti a ze strany jednotlivých přednostů a primářů ústa-

vů a oddělení soudních lékařství za účelem seznámení je se stanoviskem odborné společ-

nosti a negativním postojem ČSSLaST k novému zákonu o znalcích a návrhu nového 

trestního řádu. Zároveň doc. Hejna požaduje od jednotlivých členů výboru a jednotlivých 

přednostů a primářů podání zpětné vazby o oslovení jednotlivých předsedů KS.   

 

6) Vytvoření pracovní skupiny pro standardní operační postupy v soudním lékařství – 

doc. Hejna poukazuje na absenci standardních operačních postupů a „guidelines“ v oboru 

soudní lékařství a apeluje k vytvoření doporučených postupů a standardů pro zdravotní 

a soudní pitvu a v druhé době standardních operačních postupů pro jednotlivé kategorie 

náhlých a násilných úmrtí. 

 

7) Standardní operační postup – zdravotní pitva, soudní pitva – doc. Sokol navrhuje vy-

tvořit obecný souhrn základních úkonů, které by měla obsahovat zdravotní a soudní pitva 

charakteru nepodkročitelného minima pro výkon pitvy, tj. co musí být vždy provedeno 

u daného typu pitvy, vč. zachování bezpečnosti zdraví při pitvě, poskytování informací u 

zdravotní či soudní pitvy aj. Tato základní a obecná guidelines by měla být následně zve-

řejněna a odkazována na stránkách společnosti. Guidelines by měla být takového rozsahu, 

aby byla bez potíží splnitelná na pracovištích fakultního i nefakultního typu. Sekundárně 

by měly být vytvořeny „apendixy“ k jednotlivým typům náhlých i násilných úmrtí, ke 

kosterním nálezům, k jednotlivým diagnostickým metodám (průkaz vzduchové embolie, 

tukové embolie aj.) a k použití zobrazovacích metod, které by obsahovaly standardní po-

stup v těchto případech. 

  

8) Dr. Ťažký referuje o existenci standardních operačních postupů na Slovensku 

a o doporučení Evropské komise ke standardnímu provedení pitvy. 

 

9) Vytvoření pracovní skupiny „náhlá smrt“ – doc. Hejna upozorňuje na nutnost vytvoře-

ní pracovní skupiny „Náhlá srdeční smrt“, ve které by působila skupina soudních lékařů 

a genetiků, kteří by systematicky sledovali a analyzovali případy náhlé srdeční smrti pře-

devším mladších jedinců bez jednoznačného patologického pitevního nálezu v celé ČR, 

vytvořili algoritmus vyšetřování těchto úmrtí a postupně též databázi těchto úmrtí přede-

vším s cílem prevence u příbuzných – jako členové této skupiny navrženi doc. Hejnou: 

MUDr. Kučerová (Hradec Králové), MUDr. Krebsová (kardiologie IKEM), MUDr. Ze-

man (Brno), MUDr. Tomášek (Praha), MUDr. Smatanová (Ostrava), MUDr. Baláž (Par-

dubice) a MUDr. Janík (Martin, Slovensko) 

 

10) Doc. Hejna referuje o novinkách ve specializačním vzdělávání a ve Specializační oborové 

radě (SOR) – apeluje na Ústavy pořádající předatestační stáže na zaslání termínů a infor-

mací k předatestačním stážím doc. Vorlovi a jejich následné zveřejnění na internetových 

stránkách společnosti; dr. Vojtíšek zdůrazňuje nutnost podání přihlášky k atestaci nejpoz-

ději 90 dní před termínem atestace. 

 



11) Doc. Hejna připomíná, že v r. 2019 bude pověřen uspořádáním atestačních zkoušek 

Ústav soudního lékařství a LF v Ostravě.  

 

12) Doc. Hejna referuje o termínech atestačních zkoušek z obou toxikologie (zveřejněno 

na stránkách společnosti) a informuje, že jako kontaktní osoba k předatestačním stážím 

z oboru toxikologie působí RNDr. Staňková. 

 

13) Dr. Staňková iniciuje změnu v délce předatestační stáže z oboru toxikologie, a to její 

zkrácení ze 4 týdnů na 2 týdny – po předložení všech podkladů bude schváleno per rol-

lam. 

 

14) Doc. Hejna pověřuje jednotlivé členy výboru dílčími funkcemi ve výboru společnosti: 

MUDr. Dobiáš – evidence členské základny ČSSLaST; MUDr. Handlos – zpravodajství 

vůči pojišťovnám a ÚZIS; MUDr. Tomášek – aktuální problémy ve znalecké činnosti. 

 

15) Doc. Hejna informuje o Nominaci učebnice Soudní lékařství II. díl do Soutěže vysoce 

kvalitních monografií na Univerzitě Karlově. 

 

16) Doc. Hejna informuje o vytvoření nového razítka odborné společnosti. 

 

17) Dr. Vojtíšek upozorňuje, že lékaři zařazení do oboru po 1. 7. 2017 se vzdělávají podle 

vyhlášky, která zatím nebyla ministerstvem vydána a velmi pravděpodobně bude obsaho-

vat povinnost absolvovat patologický kmen v rozsahu – 6 týdnů klinické kolečko, 6 týdnů 

na pracovišti soudního lékařství, 18 týdnů na pracovišti patologie. 

 

18) Doc. Ondra upozorňuje na instrukci ministerstva spravedlnosti, ve které chybí povinnost 

specializované působnosti (atestace) pro jmenování znalců z oboru toxikologie. Výbor 

odborné společnosti považuje za nezbytné, aby znalec v oboru Zdravotnictví, odvětví 

toxikologie před svou žádostí o jmenování znalcem dosáhl odpovídajícího vzdělání 

v oboru, přičemž získání specializované způsobilosti v oboru Soudní toxikologie před-

stavuje nepodkročitelnou kvalifikační podmínku. Současný stav by absurdně umožňo-

val 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 zdravotnic-

kých povoláních). Odborná společnost v této věci formulovala žádost o doplnění odbor-

ných podmínek pro jmenování znalcem v dotyčném odvětví, která byla adresována na 

Ministerstvo spravedlnosti ČR.  

 

19) Doc. Hejna navrhuje obnovení ocenění Nejlepší publikace roku a apeluje na zasílání ná-

vrhů pro toto ocenění. 

 

20) Prof. Hirt požaduje vytvoření zprávy z 6. česko-slovenského sjezdu soudního lékařství 

v Českých Budějovicích pro publikaci v časopise Soudní lékařství a dr. Vojtíšek navrhuje 

pověřit tímto dr. Stokláskovou (Brno). 



 

21) Dr. Staňková referuje o výsledcích externí kontroly kvality laboratoří, které se účastnily 

testů "Ethanol in Blood" a "QSA" v roce 2017.  

 

22) Prim. Handlos informuje, že příští Ostravské dny forenzních věd se uskuteční 10.–12. 10. 

2018 v Ostravici.    

 

23) Dr. Balcarová poukazuje na novinky v ochraně osobních dat (GDPR) od 5/2018. 

 

24) Dr. Vojtíšek informuje o odkazu na portálu justice.cz týkající se GDPR ve znalecké čin-

nosti. 

 

Příští zasedání výboru se předpokládá v rámci konání XXVI. Ostravských dnů forenz-

ních věd dne 10. 10. 2018 v Ostravici.  

 

Zapsala: MUDr. Štěpánka Kučerová   doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA 

                     předseda výboru, v. r. 
 


