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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST 
   J. E. PURKYNĚ 

 

Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie  

 

Zápis z online schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní toxiko-
logie ČLS JEP 7. 4. 2021 (MS Teams).   

 

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

RNDr. Peter Ondra, CSc., MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc. MUDr. Fran-

tišek Vorel, CSc., prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., prim. MUDr. Hynek Řehulka, 

MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D., prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MUDr. Petr To-

mášek, RNDr. Marie Staňková, Ph.D., Ing. Ivana Černá, MUDr. Tereza Balcarová, 

MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D. 

Omluveni: --- 

Neomluveni: --- 

 

 
 

1) Prof. Hejna přivítal přítomné. 

 

2) Znalecká činnost:  

I. Prof. Hejna informuje o jednání na Policejním prezidiu s genmjr. Mgr. Janem Švejda-

rem a náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Luďkem Fialou, které se uskuteč-

nilo dne 25. ledna v budově Policejního prezidia, které absolvoval společně s doc. So-

kolem. Následovalo jednání se zástupci Úřadu SKPV zaměřené na problematické body 

úhradové vyhlášky (prof. Hejna, doc. Sokol, 4. března 2021). Prof. Hejna prezentuje 

optimální / ideální vypořádání s proplácením vybraných úkonů dle vyhlášky, vyzývá 

k písemnému informování výboru OS v případě, že by znalci zaznamenali jednání 

v rozporu s vyhláškou a informuje o navazujícím bilaterálním jednání, které proběhne 

na přelomu května / června (problémy aplikační praxe) – zodpovídá prof. MUDr. Petr 

Hejna, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA. 
 

II. Prof. Hejna informuje o neoficiálním jednání předsedů poradních sborů ministra spra-

vedlnosti (účast prof. Hejna, MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, 22. únor 2021) a o rozsáh-

lém připomínkování nových legislativních norem týkajících se znalecké činnosti ze 

strany soudních lékařů. Dne 3. března proběhlo oficiální jednání předsedů poradních 

sborů se zástupci MSp (Mgr. Jan Benýšek, JUDr. Klára Cetlová, JUDr. Vladimír Sha-

rapaev), kde byly opětovně navrženy opravy / novelizace právní úpravy týkající se 

znalecké činnosti (doc. Vémola, prof. Hejna).  



Dále informuje o rozšíření poradních sborů MSp z původních sedmi na aktuálních 

třináct. MSp během jara 2021 rozešle jmenovací dekrety členům poradních sborů, 

vč. aktualizace kompetencí a statutu. Lze očekávat nárůst agendy poradního sboru.  
 

III. Dr. Dobiáš rozeslal ministerstvem spravedlnosti doporučený formát znaleckého po-

sudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, který byl vytvořen poradním 

sborem pro metodologii ve forenzních vědách. 
 

IV. ČSSLaST monitoruje aktivity ČLK ve vztahu k vydávání osvědčení ČLK pro výkon 

funkce soudního znalce – prof. Hejna prezentuje zápis z jednání ČLK. 

 

3) Specializační vzdělávání: 

Proběhlo distanční online zasedání SORu (2. března 2021): 

- letošní předatestační týdenní stáže / kurzu se místo 2. LF UK ujme LF OU;  

- termín atestace (soudní lékařství) 2021: 2. 12. 2021 (1. LF UK);  

- termín atestace (soudní lékařství) 2022: LF UP (jarní termín), 3. LF UK (podzimní termín); 

- návrh změny vzdělávacího programu ad Akreditační komise týkající se atestační zkoušky: 

3 otázky (preferováno ze strany soudního lékařství) versus 2 otázky + obhajoba písemné 

atestační práce (pozn. atestační práce může být nahrazena odborným článkem publikova-

ném v recenzovaném nebo impaktovaném časopise, je-li atestant uveden jako první nebo 

korespondující autor). 

 

4) Standardní operační postupy: 

Aktivity dále pokračují: 

SOP Pitva – představení do konce roku 2021; 

SOP Odběr biologického materiálu při pitvě – zpracovává se (doc. Sokol); 

SOP Náležitosti znaleckého posudku u soudní pitvy – zpracovává se (dr. Vojtíšek);  

Význam SOP nadále vzrůstá v souvislosti s novými předpisy na formální a obsahové nále-

žitosti znaleckého posudku. 

 

5) Podpora vědy a výzkumu na UK: 

Prof. Hejna informuje o novém programu Cooperatio (nový program institucionální pod-

pory vědy a výzkumu na UK), v němž se díky intervenci LF HK v rámci vědní oblasti 

Medical Diagnostics and Basic Medical Sciences nově objevuje samostatný obor „Forensic 

Medicine“. Aktuálně probíhají nominace členů do rad jednotlivých vědních oblastí a jejich 

koordinátorů / zástupců. I nadále trvá nutnost obrany existence samostatného oboru „Foren-

sic Medicine“ v programu institucionální podpory vědy a výzkumu. 

 

6) Cena ČSSLaST za nejlepší odborný článek a knižní publikaci v oboru soudní lékařství 

/ soudní toxikologie za rok 2019:   

Návrhy a nominace zasílat e-mailem prof. Hejnovi (hejnap@lfhk.cuni.cz), resp. vědeckému 

sekretáři dr. Vojtíškovi (tomas.vojtisek@fnusa.cz), případně dalším členům výboru OS. 

Hlasování o nejlepší publikace proběhne v rámci jednání výboru odborné společnosti v Os-

travici.  
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7) Plán odborných akcí pro období 2021/2022: 

Rozmaričovy dny odloženy. 

IPVZ odloženo (předpoklad listopad / prosinec 2021). 

Košice odloženy (předpoklad květen / červen 2022). 

Ostravice – předpoklad říjen 2021. 
 

8) Aktuální soupis kontaktů z jednotlivých soudnělékařských pracovišť: 

Aktualizace do konce května 2021 (zodpovídá MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.). 

 

9) Doc. Ondra informuje o toxikologických atestacích. V plánu atestace dvou toxikologů 

z Olomouce v prosinci, vyžadováno ze strany IPVZ souhlasné vyjádření o absolvované 

praxi a profesní způsobilosti.  

 

10) Prim. Handlos informuje o konání ODFV v obvyklém termínu (říjen 2021), téma znalecká 

činnost bude zachováno, avšak plánováno prozatím do jednoho bloku. Dále informuje 

o potížích s proplácením faktur ze strany PČR na ostravském soudnělékařském pracovišti.   

 

11) MUDr. Tomášek informuje o podmínkách získávání diplomů celoživotního vzdělávání 

a nutnost dokládat je k žádosti o jmenování znalcem. Dr. Vojtíšek komentuje, že se jedná 

patrně o relikt z minulé vyhlášky, který aktuálně nemá právní oporu. 

 

12) Diskutována položka „Převzetí a obeznámení se s případem, vč. seznámení se spisem“ 

a dále položka „Forenzní vyhodnocení spisového materiálu“ v účtování dle vyhlášky 

504/2020 Sb., o znalečném – prof. Hejna apeluje naplňovat vyhlášku in extenso napříč SL 

pracovišti. 

 

Další jednání výboru OS se předpokládá v říjnu 2021 v Ostravici.    

 
Zapsala MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D. / doplnil prof. Hejna 

  

 

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA 

předseda výboru v. r. 


