
ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  SPOLEČNOST   
J. E. PURKYNĚ 

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie  
 

Zápis č. 9 
z jednání výboru společnosti, 

dne 3. 10. 2012 v Ostravici. 

Přítomni: prof. Hirt, doc. Vorel, dr. Staňková, prim. Zelený, prim. Dvořáček, doc. Ondra, 
prim. Macháček, dr. Procházka, ing. Černá, dr. Vojtíšek, doc. Klír, dr. Hejna, 
prim. Sokol, prim. Vitovják, dr. Dvořák.   

Host: doc. Šidlo, 
Omluveni: prim. Beran,  

Jednotlivé body jednání: 

1. Schválení zápisu: Výbor schválil zápis č. 8 z průběžného jednání vedeného elektronickou 
cestou v období od 4. 102011. do 3. 10. 2012.  

2. Monografie „Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství“: jako další část 
a podklad pro připravovanou celostátní učebnici by měla vyjít počátkem prosince t. r., 
neboť před týdnem prošla druhou (závěrečnou) korekturou. 

3. Historie: jako další (zřejmě úvodní) kapitola do celostátní učebnice byla kolektivem 
autorů vyjmenovaných v zápise č. 7 zkompletována a dokončena. Navíc byl text použit pro 
samostatnou publikaci těchto autorů do AMHA (Acta Medico - historica Adriatica). 

4. Ocenění – dr. Císařová a prof. Novomeský. Na čestné členství OS byla navržena a 
schválena dr. Olga Císařová z Olomouce a na čestnou medaili byl navržen a schválen prof. 
Novomeský z Martina. Byly zkompletovány žádosti včetně jejich životopisů a tyto 
odeslány na ústředí ČLS JEP do Prahy.  

5. Ocenění - kritéria: Vzhledem k tomu, že naše OS je, oproti jiným OS, poměrně skoupá na 
udělování výše uvedených i jiných ocenění (zlatá medaile - 0, čestný člen ČLS JEP - 0, 
medaile OS – 3), zaznívají již delší dobu nejrůznější hlasy z nejrůznějších stran, tuto 
situaci změnit. Aby se předešlo event. nedorozuměním, byla na podkladě Stanov ČLS JEP 
z r. 2011 vypracována kritéria pro podávání návrhů. Návrh na ocenění musí být ovšem 
podložen reálnými, ověřitelnými a hlavně evidentně přínosnými aktivitami pro společnost 
a její členy. Proto budiž předesláno, že vyšší věk, či pouhé dlouhodobé členství ve výboru 
na ocenění rozhodně nestačí. Kritéria budou veřejně přístupná na www stránkách 
společnosti. Členové (předkládat návrhy může kdokoliv z OS, tj. nejenom výboru) předloží 
předsedovi svoje návrhy do15.10.2012.  

6. Toxikologie: Na základě podkladů dodaných Ing. Černou výbor společnosti trvá na 
verzi nepodkročitelných personálních minim a hodnocení úspěšnosti externího hodnocení 
kvality odbornosti 814 - laboratoř toxikologická, které zveřejnil na svých webových 
stránkách www.soudnilekarstvi.cz.  

7. Úhrady toxikologických a jiných odborných vyšetření na žádost Policie ČR (doc. Ondra). 
Vzhledem k tomu, že situace je značně nepřehledná a rozhodnutí nejvyššího soudu je 
v rozporu se zájmy jak toxikologických laboratoří, tak zadavatelů (Policie ČR), po bouřlivé 



diskusi výbor rozhodl, že každá kraj a každé pracoviště zváží možnosti řešení včetně svých 
dosavadních zkušeností, a bude ostatní pracoviště informovat, jaký způsob řešení bude 
shledán optimálním. V současné době totiž není řešení takové, které by vyhovovalo ani 
jedné ze zúčastněných stran. 

8. Odborné akce v roce 2013: 

a. 10.-12.4. 2013 Rozmaričovy soudně-lékařské dny 

b. Květen 2013 – trilaterální sympozium Ostrava 

c. Květen 2013 – Májová konference 

d. Září 2013 – Mikulov 

e. První týden v říjnu – Ostravice 

f. Doc. Šidlo – Májová konference – příspěvky vyjdou in extenso ve Folia Societatis 
Medicinae Legalis Slovacae. 

9. Sjezd: Výbor potvrzuje organizátora česko-slovenského sjezdu S-L v roce 2014 Prahu. 
Koordinaci si bere na starost prim. Sokol.  

10. Doc. Šidlo navrhuje příspěvky ze sjezdu publikovat v časopise Folia Societatis Medicinae 
Legalis Slovacae. Členové výboru kvitují s povděkem. 

11. Pokladníkovi společnosti dr. Dvořákovi byly předány materiály týkající se hospodaření 
společnosti. 

12. Prim. Vitovják – seznámil výbor, že v jejich regionu dochází k vratkám ze zdravotních 
pojišťoven včetně VZP u Unicodu – z důvodu provedení výkonu po smrti pacienta 

13. Doc. Vorel – otázka na časopis. Doc. Klír informoval, že patologové doporučují setrvání 
časopisu pod vydavatelstvím ČLS. 

14. Doc. Klír navrhuje zařazení zdravice do časopisu k životnímu jubileu prof. Fryce. 

15. Doc. Ondra – informoval o novém časopisu vydávaném na Univerzitě Palackého 
v Olomouci – Biomedia Papers, který je impaktovaný 

16. Prim. Sokol, otázka stanoviska doporučeného chlazení těl zemřelých v návrhu novely 
ZZS (zák. 372/2011 Sb.). Výbor souhlasí s teplotou 4 °C. 

17. Dr. Hejna – navrhuje uplatňování oceňování významných publikací v soudním lékařství. 
Koordinátorem byl jmenován přednosta dr. Hejna. 

18. Dr. Hejna – otázka učebnice – nová učebnice by měla být souhrnem dosavadních 
publikací a shromážděných materiálů (historie). 

19. Systém včasného varování: Vzhledem k situaci týkající se případů otravy metanolem, 
výbor nařizuje vedoucím jednotlivých pracovišť, aby o jakýchkoliv nových poznatcích, 
týkajících se jakýchkoliv neočekávaných událostí, informovali celou soudnělékařskou 
obec včetně jejich zkušeností s řešením. Zejména jde o nové laboratorní a jiné postupy. 

V Ostravici: 3. 10. 2012. 

 

 

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.     Doc. MUDr. František Vorel, CSc. 
       předseda výboru v. r.                 vědecký tajemník v. r.  


