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Zápis č. 1  

 

  

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST  

J. E. PURKYNĚ  
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie  

Zápis ze společného zasedání nově zvoleného výboru a revizní 
komise pro volební období 2022–2026 a stávajícího výboru 

Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP dne 26. 1. 
2022 v Praze v sídle ČLS JEP 

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

LL.M., doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., prim. 

MUDr. Hynek Řehulka, Ph.D., MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D., Ing. Ivana Černá, 

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

Jan Krajsa, Ph.D.   

Omluveni: prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D., RNDr. Marie Staňková, Ph.D., RNDr. Martin 

Mžik, Ph.D., MUDr. Petr Tomášek, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Hirt, Ph.D., doc. 

MUDr. František Vorel, CSc., MUDr. Tomáš Vojáček 

Neomluveni: --- 

 

 

Prof. Hejna přivítal přítomné a poděkoval členům končícího Výboru OS za dosavadní práci. 

 

1) Předsednictvem OS bylo navrženo a schváleno, že shromáždění delegátů OS proběhne 

v červnu 2022 v rámci 8. česko-slovenského kongresu soudního lékařství v Praze (dne 

26. 1. 2022 nebylo shromáždění usnášeníschopné) – prof. Hejna/doc. Sokol budou v té 

souvislosti kontaktovat organizátory sjezdu a žádat o zařazení shromáždění do programu 

kongresu. 

 

2) Volba předsednictva – proběhlo hlasování, zdali zvolit předsednictvo výboru OS a revizní 

komise na této schůzi (10 hlasů pro + 0 hlasů proti z deseti přítomných) 

- prof. Hejna navrhuje zachovat shodné vedení výboru OS jako v minulém období: 

- na pozici místopředsedů společnosti doc. Ondra a doc. Sokol 

- na pozici vědeckého sekretáře dr. Vojtíšek 

- na pozici předsedy společnosti prof. Hejna   

Přítomní členové jednomyslně souhlasí (8 hlasů pro + 0 hlasů proti z 8 přítomných nově 

zvolených členů výboru OS). 

 

3)  Doc. Sokol navrhuje na funkci pokladníka OS prim. Řehulku   

Přítomní členové jednomyslně souhlasí (8 hlasů pro + 0 hlasů proti z 8 přítomných nově 

zvolených členů výboru OS). 
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4) Telefonicky byli během probíhajícího jednání kontaktováni omluvení členové nového 

výboru OS a byl jim předestřen výše uvedený návrh předsednictva a návrh pokladníka – dr. 

Mžik souhlasí, dr. Tomášek souhlasí, prim. Handlos souhlasí.  

 

5) Volba předsedy revizní komise (RK) 

– Ing. Černá navrhuje na pozici předsedkyně RK dr. Balcarovou.        

Přítomní členové RK jednomyslně souhlasí (2 hlasy pro + 0 hlasů proti z 2 přítomných 

zvolených členů RK). Telefonicky byl během probíhajícího jednání kontaktován omluvený 

dr. Vojáček, který také souhlasí.   

 

6) Prof. Hejna rekapituluje nejvýznamnější úkony a dosažené cíle z agendy končícího výboru 

OS. Dále předkládá cíle a úkoly pro nově zvolený výbor OS:  

- pracovní skupina „Zobrazovací metody“; 

- pracovní skupina „Znalectví“; 

- SOPy; 

- zahraniční spolupráce;  

- akademický růst (především habilitace dalších soudních lékařů / toxikologů). 

 

7) Doc. Sokol navrhuje akcelerovat dokončení rozpracovaných SOPů (SOP 1, 2, 3 a 5) a jejich 

oponování ve výboru OS a následné urychlené schválení. Dále doporučuje novému výboru 

rozpracování dalších SOPů (Střelná poranění, Zobrazovaní metody, Dopravní nehody, SIDS 

a pitvy dětí, Úraz elektrickým proudem, Poranění ostrým předmětem).   

 

8) Doc. Sokol připomíná připravit podklady pro případnou / chystanou novelizaci vyhlášky 

504/2020 Sb. o znalečném.  

 

9) Doc. Ondra – připomíná jednání, které se týkalo zpracovávání ovlivnění návykových látek 

u řidičů formou znaleckých posudků (Jihlava 2021). V r. 2022 bude iniciována schůzka mezi 

OS a zainteresovanými institucemi (státní zastupitelství, policejní prezidium aj.), na kterém 

bude třeba prezentovat jednotný postup OS a všech pracovišť, tj. zachovat zpracování 

formou znaleckých posudků.  

 

10) Prof. Hejna připomíná volbu nejlepších publikací za r. 2020 a r. 2021 – bude koordinováno 

s vědeckým sekretářem dr. Vojtíškem.  

 

11) Projednána aktualizace webových stránek ČSSLaST (v té souvislosti prof. Hejna navrhuje 

vzít úvahu prezentaci ČSSLaST na sociálních sítích) – bude kontaktován doc. Vorel, 

dosavadní správce webových stránek. 

 

12) Dr. Vojtíšek navrhuje publikovat výsledky voleb formou zveřejnění na webových stránkách 

OS či zasláním jednotlivým členům OS cestou ČLS JEP – bude pověřen předseda volební 

komise dr. Zeman.  

 

Další jednání výboru OS se předpokládají online formou v březnu 2022 a následně prezenční 

jednání v červnu 2022 při příležitosti 8. česko-slovenského sjezdu soudního lékařství v Praze.    

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

schváleno per rollam členy výboru dne 10. 2. 2022. 

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

předseda výboru v. r. 


