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271c odstavce 2). S ohledem na dikci občanského zákoníku,
podle nějž se mají bolesti a ztížení společenského uplatnění
v zásadě odškodnit  plně,  však takový případ (tedy případ,
že by odškodnění podle Nařízení bylo vyšší než odškodnění
podle občanského zákoníku) nemůže reálně nastat.

PREHLASENIE
Autor práce prehlasuje, že v súvislosti s témou, vznikom a publi-
kácií tohto článku nie v konflikte záujmov a vznik ani publikácia
článku neboli podporené žiadnou farmaceutickou firmou. Toto
prehlasenie sa týka i všetkých spoluautorov.

oblast  pracovněprávních vztahů,  a to nařízení  vlády č.
276/2015 Sb.

5.  Pokud  bychom  se  měli  pokusit  o  ústavně  konformní  apli-
kaci  Nařízení,  pak  by  to  znamenalo,  že  v  každém  jednot-
livém  případě  by  bylo  třeba  provést  ohodnocení  bolesti
a  ztížení  společenského  uplatnění  podle  občanského  zá-
koníku a podle  Nařízení  a zkoumat  zda  náhodou odškod-
nění  podle  Nařízení  nebude  vyšší  (srov.  dikci  §  271c  odst.
1  zákoníku práce,  podle níž  se náhrada za bolest  a ztížení
společenského uplatnění poskytuje zaměstnanci … nejmé-
ně ve výši podle právního předpisu vydaného k provedení §
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XXIV. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. – 7. října 2016 se v hotelu Sepetná v Ostravici uskutečnily XXIV. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí, po-

řádané Ústavem soudního lékařství FN Ostrava.
Ve středu 5. října zasedal výbor České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS J. E. Purkyně. Odborný program pro-

bíhal ve čtvrtek 6. a v pátek 7. října. Hlavním tématem 27 přednášek a 2 posterů byla náhlá srdeční smrt. Na úvod zazněly 3 vyžádané
přednášky, které zhodnotily možnosti interdisciplinární spolupráce soudních lékařů s kardiology a genetiky v případech náhlé srdeční
smrti.  Dalšími  přednáškami  čeští  i  slovenští  kolegové  sdělili  své  zkušenosti  z  oblasti  zadaného  tématu,  případně  přinesli  zajímavé
kasuistiky v celé šíři soudnělékařského oboru. Pátek 7. října začal odborný program poutavou přednáškou prof. MUDr. Oldřicha Fryce
ze Ženevy. Závěrečný blok přednášek patřil příspěvkům s toxikologickou tematikou. Pracovní povinnosti byly jako obvykle zpestřeny
neformálním setkáním na středečním „růžovém večírku“ a následně ve čtvrtek na společenském večeru, které byly, díky pořadatelům,
po všech stránkách velmi příjemné. Na závěr přijměte pozvání na příští XXV. Ostravské dny forenzních věd, které se budou konat opět
v překrásném prostředí Beskyd ve dnech 18. - 20.10.2017.
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