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Zápis č. 7

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 24. 4. 2019 v Koutech nad Desnou

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, prim. MVDr. et MUDr. 
Tomáš Adámek, MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, Ing. Ivana Černá, MUDr. 
Tereza Balcarová, MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová, MUDr. Matěj Bílek, 
MUDr. Václav Horák

Za Slovenskou odbornou společnost MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, Ph.D.

Omluveni:  prim. MUDr. Andrea Vlčková, doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc., prim. MUDr. 
Pavel Toupalík, Ph.D.

Neomluveni: ---

1) Doc. Hejna přivítal přítomné a poděkoval doc. Ondrovi za uspořádání XX. 
Rozmaričových soudnělékařských pracovních dnů; dále doc. Hejna jmenovitě přivítal Dr. 
Silvii Iannaccone Farkašovou – zástupkyni slovenské soudnělékařské společnosti.

2) Standardní operační postupy v soudním lékařství – SOP pitva (beta verze).
Doc. Sokol prezentoval nově vytvořený SOP pitva a rozdal jeho paré všem přítomným. 
Diskuze nad beta verzí SOP proběhne v rámci pracovního dne s dobrovolnou účastí všech 
soudnělékařských pracovišť (jejich zástupců) v červnu 2019 ve VÚSL v ÚVN Praze. Po 
připomínkování a revizi předloženého návrhu je v plánu schválit definitivní SOP na 
dalším setkání výboru společnosti v říjnu 2019 v Ostravici. Dr. Dobiáš navrhuje stanovit 
a rozeslat termín pracovního dne na VÚSL co nejdříve, aby byla zajištěna maximální účast 
zástupců ze všech soudnělékařských pracovišť. 

3) Standardní operační postupy v soudním lékařství – SOP náhlá smrt (beta verze).
Dr. Pohlová Kučerová představila Apendix 1 SOP – Náhlá smrt a rozdala prvotní verzi 
Diagnostického postupu u náhlých úmrtí mladých jedinců všem přítomným. Parciální 
diskuze nad touto tematikou a připomínkování předloženého návrhu budou možné 
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souběžně v rámci pracovního dne na VÚSL v červnu 2019. V příhodném termínu ale 
proběhne samostatné setkání pracovní skupiny „Náhlá smrt“ za účelem finální revize SOP
(místo a čas budou upřesněny).   

4) Problematika účasti dvou znalců u pitvy nařízené orgány činnými v trestním řízení.
Dr. Vojtíšek shrnuje legislativní výstupy týkající se zákona o znalcích a zachování účasti 
dvou znalců u pitvy nařízené orgány činnými v trestním řízení. V současné podobě je 
účast dvou znalců u pitvy nařízené OČTŘ v zákoně zachována a zákon by měl aktuálně
schválit Senát Parlamentu ČR. Zákon nabude účinnosti 1. 1. 2021. Poté co, zákon projde 
senátem, navrhuje dr. Vojtíšek zaslat děkovné sdělení všem poslancům a ministru 
zdravotnictví. 

Doc. Vorel připomíná, že další návrh na zrušení dvou znalců u soudní pitvy může přijít 
s návrhem nového trestního řádu, v pracovním materiálu dostupném na webu MSp 
se nicméně tato změna neuvádí. Doc. Vorel připomíná, že mimo problematiky účasti dvou 
znalců u pitvy nařízené OČTŘ jsou v zákoně o znalcích další problematické změny.        

5) Akademická kvalifikace v oboru soudní lékařství.
Habilitační a jmenovací řízení – doc. Hejna apeluje na všechny soudní lékaře, aby 
pracovali na své akademické kvalifikaci a informuje o zahájení jmenovacího řízení. 
Poslední lékařskou fakultou disponující akreditací pro jmenovací řízení v oboru soudní 
lékařství je 1. LF UK, které ale příslušné oprávnění končí ke 1. 11. 2019; oprávnění pro 
habilitační řízení v oboru soudní lékařství zde bude prodlouženo na dalších 10 let. Na 
ostatních lékařských fakultách přetrvává možnost habilitačního anebo jmenovacího řízení 
pouze v rámci oboru patologie.

Prof. Hirt jmenovitě vybízí k dalšímu akademickému postupu doc. Ondru, doc. Sokola 
a doc. Vorla.

Doc. Ondra považuje vedení soudnělékařského pracoviště přednostou s odbornou 
kvalifikací jinou, než soudní lékařství za nestandardní a v této souvislosti apeluje na 
zahájení habilitace u řady mladších kolegů z oboru soudní lékařství.    

Prim. Handlos zmiňuje dvě roviny problematiky – doporučuje vytvořit na webových 
stránkách odborné společnosti přehled impaktovaných odborných článků autorů z české 
soudnělékařské komunity, a tím zajistit adekvátní informovanost a případnou citační 
podporu. 

Doc. Hejna zmiňuje plánované vystoupení 26. 9. před velkou Vědeckou radou UK v rámci 
jmenovacího řízení.

6) Pracovní skupina: Soudní toxikologie.
Doc. Hejna navrhuje vytvořit další pracovní skupinu Soudní toxikologie s cílem 
vypracovat SOP ve styčných bodech soudní toxikologie a soudního lékařství; jako 
vedoucího člena skupiny navrhuje doc. Ondru. Doc. Ondra souhlasí a za další členy této 
pracovní skupiny navrhuje dr. Staňkovou a Ing. Černou. Prvním cílem pracovní skupiny 
by mělo být vypracování standardních postupů týkajících se odběru biologických
materiálů z těl zemřelých k soudnětoxikologickému vyšetření.  

7) Celoživotní vzdělávání v oboru soudní toxikologie.
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Doc. Hejna upozorňuje, že IPVZ požaduje vypracování plánu celoživotního vzdělávání 
toxikologů. Doc. Hejna navrhuje v této souvislosti zachovat kreditový systém, který byl
osvědčený praxí. Doc. Ondra souhlasí.  

8) Oborová rada/Vědecká rada ČLK.
Oborová rada ČLK: doc. Hejna informuje, že prof. Bouška by rád ukončil svou funkci 
předsedy Oborové rady ČLK pro soudní lékařství, z čehož vyplývá nutnost návrhu nového 
předsedy. Doc. Vorel, doc. Sokol a doc. Hejna na tuto pozici nominují dr. Dobiáše, doc. 
Hejna dále navrhuje dr. Vojtíška. Dr. Dobiáš navrhuje, aby členové oborové rady nebyly 
jmenováni ad hoc z důvodu jistoty návazné spolupráce. Doc. Hejna dále navrhuje za členy 
této rady doc. Sokola a prof. Boušku. Konečná nominace odsouhlasená výborem: dr. 
Dobiáš, doc. Sokol, prof. Bouška.

Vědecká rada ČLK: doc. Hejna informuje, že členem byl doposud doc. Klír, který by rád 
tuto pozici předal a navrhuje na tuto pozici doc. Hejnu. Doc. Hejna souhlasí s výhradou 
prozatímního období na dobu 1 roku s možností postoupení této funkce dalším 
kandidátům, v této souvislosti jako dalšího možného kandidáta navrhuje doc. Sokola.    

9) Plán specializačního vzdělávání pro rok 2019/2020.
Atestační zkoušky ze soudního lékařství pro rok 2019 budou probíhat na ÚSL Hradec 
Králové.

Atestační zkoušky ze soudního lékařství pro rok 2020 by měly probíhat na 2. LF
(Nemocnice Na Bulovce), přednosta Dr. Tomášek souhlasí. 

Dr. Vojtíšek upozorňuje na nutnost jmenovat garanta oboru Soudní lékařství 
na LF Ostravské Univerzity, tuto pozici doposud zastávala dr. Smatanová.  

10) Plán odborných akcí pro rok 2019/2020.
Dr. Farkašová zve na Slovensko-český sjezd v Košicích v termínu 13. – 15. 5. 2020. 

Prof. Hirt zve na 3 odborné akce pořádané letos ÚSL v Brně: Dopravní úrazy 2019 
v termínu 13. – 14. 6. 2019 v Brně, XI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního
lékařství „Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“ v termínu 5. – 6. 9. 2019
v Mikulově a pracovní odpoledne „Střelná poranění“ v termínu 20. 11. 2019. Bližší 
informace jsou dostupné na webových stránkách společnosti.

Prim. Handlos zve na tradiční Ostravské dny forenzních věd v termínu 2. – 4. 10. 2019. 

Doc. Sokol koordinuje na základě termínů odborných akcí termín předatestační stáže 
na VÚSL v Praze na 7. – 11. 10. 2019.

Doc. Ondra koordinuje na základě termínů odborných akcí termín předatestační stáže 
na ÚSL v Olomouci na 28. 10 – 1. 11. 2019.

Doc. Hejna zve na kurz IPVZ – téma Identifikace v termínu 21. – 22. 11. 2019.

11) Cena ČSSLaST za nejlepší knižní publikaci a článek za rok 2017/2018.
Kategorie kniha/monografie se volí 1x za 3 roky. Nominovány byly následující knižní 
tituly: Advokáti mrtvých a oborová učebnice Soudní lékařství II. díl. Kategorie odborný 
článek se volí 1x za rok, nominovány byly celkem 4 publikace. Doc. Hejna 
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navrhuje kategorii článek rozdělit na soudní lékařství a soudní toxikologii, s čímž výbor 
souhlasí. 

Doc. Vorel navrhuje ponechat hlasování o nejlepší monografii a článek za rok 2017 
na výboru odborné společnosti. 

Doc. Hejna navrhuje do června 2019 určit formu hlasování o nejlepší monografii a 
nejlepší článek za rok 2018 v rámci per rollam zápisu.

12) Hlasování o nejlepší knižní publikaci a odborný článek za rok 2017.
Členové výboru OS vyplňují hlasovací lístky týkající se volby nejlepší monografie 
a nejlepší publikace za rok 2017. Sečtením hlasů jsou pověřeni Ing. Černá a prim. 
Adámek, kteří následně referují o výsledku hlasování: 
Ve volbě nejlepší knihy/monografie se při shodném počtu hlasů umístily na prvním místě 
monografie Advokáti mrtvých – Rozhovory se soudními lékaři a monografie Soudní 
lékařství II. díl.

Cenu za nejlepší článek ze soudnělékařské sekce získal odborný článek: Zátopková L, 
Hejna P, Palmiere C, Teresiński G, Janík M. Hypothermia provokes hemorrhaging in 
various core muscular groups. How many of them could we have missed? 2017; 
131(5):1423-1428 (Q1; IF 2,382). Z toxikologické sekce cenu za nejlepší článek získal 
příspěvek: Tomková J, Ondra P, Kocianová E, Václavík J. Fast and sensitive analysis of 
beta blockers by ultra-high-performance liquid chromatography coupled with ultra-high-
resolution TOF mass spectrometry. Biomed Chromatogr. 2017 Jul;31(7) doi: 
10.1002/bmc.3911 (Q3; IF 1,688).

13) Výkladový slovník soudnělékařské terminologie – anglická mutace.
Prof. Hirt referuje o aktuální fázi vývoje anglické mutace slovníku, pole autorů je stále
otevřeno, na slovníku se stále pracuje.

14) Časopis Soudní lékařství.

Prof. Hirt referuje o aktuální vývoji časopisu, resp. o snaze získání IF, který by mohl být 
cca 0,3. 

15) Hospodaření odborné společnosti a časopisu.
Dr. Řehulka informuje o hospodaření časopisu a hospodaření společnosti SL. 

16) Zpráva revizní komise.
Ing. Černá za revizní komisi předkládá a komentuje výsledky hospodaření společnosti, 
které byly v písemné podobě zaslány e-mailem všem členům společnosti.

17) Novinky v oboru a miscelanea (výběrová řízení, seznam kontaktů etc.).
Dr. Dobiáš referuje o aktualizovaném seznamu kontaktů z většiny soudnělékařských 
pracovišť, vč. informací o absolutním počtu pitev. Aktuálně chybí kontakty z ÚSL 2. LF 
a Nemocnice Na Bulovce a z Oddělení SL Ústí nad Labem. Obě pracoviště budou 
vyzvána k zaslání požadovaných informací.
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Doc. Vorel informuje o možnosti získání informací o počtu pitev z jednotlivých SL 
pracovišť z databáze (registru) pitev.

Doc. Ondra opakovaně zmiňuje problematiku jmenování znalců v oboru zdravotnictví, 
odvětví toxikologie, kde v instrukci MSp č. 8/2017 o správním řízení ve věcech znalců 
a tlumočníků, není jednou z podmínek jmenování znalcem atestace (specializovaná 
způsobilost z oboru soudní toxikologie). Doc. Hejna referuje o aktivitách v této 
problematice, která je ale momentálně ze strany ministerstva bez odezvy. 

Dr. Staňková dále hovoří o rozdílech ve vzdělávání klinických farmaceutů a forenzních 
toxikologů. Doc. Vorel upozorňuje, že pro jmenování znalcem z oboru soudní toxikologie 
je nezbytné atestovat z oboru soudní toxikologie. Dr. Vojtíšek navrhuje, aby doc. Ondra 
a dr. Staňková komunikovali s příslušnou akreditační komisí při přípravě Vzdělávacího 
specializačního programu Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví určeného pro 
farmaceuty. Prim. Handlos navrhuje nejprve důkladné prostudování všech dostupných 
materiálů a jejich přeposlání dr. Staňkovou ostatním členům výboru. Doc. Ondra 
navrhuje, aby členem atestační komise klinických farmakologů byl forenzní toxikolog. Po 
prostudování je nutno vyjádření výboru OS do konce dubna. 

Příští jednání výboru se předpokládá při příležitosti konání Ostravských dnů 
forenzních věd dne 2. 10. 2019 v Ostravici. 

Zapsala: MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová        doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
předseda výboru v. r.




