Zápis č. 9, str. 1

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP, konané v Ostravici, dne 7. října 2015 od 17.30
hod.
Přítomni:

doc. dr. Vorel, prof. dr. Hirt, prim. dr. Sokol, dr. Staňková, prim. dr. Vitovják, dr.
Vojtíšek, dr. Procházka, doc. dr. Ondra, prim. dr. Macháček, prim. dr. Ťažký (jako host)
dr. Tomášek (jako host)

Omluveni: prim. dr. Beran, dr. Dvořák, doc. Hejna, Ing. Černá

1) Doc. Vorel přivítal přítomné, zejména předsedu Slovenské soudnělékařské společnosti
prim. MUDr. Borise Ťažkého a představil nového přednosty Ústavu soudního lékařství 2.
LF UK MUDr. Petra Tomáška.
2) Doc. Vorel shrnul rozhodnutí výboru učiněné per rollam od minulé schůze (viz zvláštní
zápis).
3) Doc. Vorel informoval, že z důvodu blížícího se důchodového věku jediného odborného
posuzovatele ČIA pro toxikologii (Ing. Ivo Válka) byla oslovena RNDr. Marie Staňková,
Ph.D. Výbor společnosti doporučuje jmenování Dr. Staňkové do této funkce.
Doc. Ondra navrhl, aby dr. Staňková byla při jednom schvalování také schválena jako
auditor (posuzovatel) za odbornost 814 (toxikologie) pro NASKL, neb budeme mít po
odchodu ing. Války pro NASKL (kde se akredituje většina laboratoří) pouze jednoho
auditora – Mgr. Jana Pivničku.
Hlasování: pro 7, zdržel se 1
4) Doc. Vorel v zastoupení doc. Hejny předložil návrh na organizaci Postgraduálního
vzdělávání. Viz příloha.
5) Návrhy na ocenění:
a) Na návrh prof. Hirta výbor OS schválil udělení čestné medaile ČLS prim. Beranovi při
příležitosti završení jeho celoživotní pedagogické činnosti.
b) Na návrh prof. Hirta výbor OS schválil udělení čestné medaile ČLS doc. Vorlovi u
příležitosti jeho životného jubilea.
c) Na návrh prof. Hirta výbor schválil udělení čestného členství naší OS, vědeckému
tajemníkovi Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti doc. MUDr. Jozefu Šidlovi, CSc.
Docent Šidlo se již po několik desítek let pravidelně aktivně účastní odborných akcí
naší společnosti s přednáškami, které vždy zaujmou odbornou soudnělékařskou
veřejnost. Je členem výkonné rady našeho časopisu i jeho aktivním přispěvatelem.

Výbor žádá kandidáty, aby dodali v souladu s požadavky svůj krátký profesní
životopis a písemný souhlas s udělením ceny. Načež prof. Hirt vypracuje návrh a
zdůvodnění.
6) Kód 88101: Byl vznesen dotaz některými pracovišti soudního lékařství (naposledy prim.
Vlčková), zda je v popisu kódu výslovně uvedeno, že toxikologická i jiná nemorfologická
vyšetření (např. mikrobiologické) nejsou součástí výkonu a jsou tedy hrazena
pojišťovnami zvlášť. Dotaz vnikl proto, že Okresní pobočka VZP v Ústí nad Labem s tím
má jisté potíže a nehodlá náklady na tato vyšetření proplácet. Revizí textu byla zjištěna
velmi nepříjemná skutečnost, že ani přes mnohokrát opakované připomínkování nebyl text
výkonu změněn. Dokonce ani po proběhlé schůzce Pracovní skupiny, která změnu (tzv.
kultivaci) výkonu schválila. Proto prof. Hirt z funkce vědeckého tajemníka OS oslovil
přímo náměstka MZ ČR dr. Philipa kritickým dopisem. Na osobní zásah pana náměstka
byl text výkonu změněn (viz příloha). K velkému překvapení však bylo zjištěno, že bylo
sníženo bodové ohodnocení výkonu 88101. Proto podala Asociace fakultních nemocnic na
popud prof. Hirta proti tomuto snížení protest. Dne 6. 10. 2015 Svaz zdravotních
pojišťoven uplatnil právo veta a protest byl zamítnut (viz příloha).
7) Učebnice: Prim. Sokol přivezl přímo z vydavatelství Grada první díl právě vydané
učebnice Soudní lékařství. Učebnice byla podpořena finanční částkou 26 000 Kč z aktivit
prof. Hirta a dr. Krajsy z ÚSL Brno.
Výbor upozornil na nutnost zvážit žádost o přidělení grantových prostředků na vydání II.
dílu.
Výbor vyzývá pracoviště soudního lékařství k participaci na tvorbě učebnice a k návrhu
doplňujících témat do II. dílu učebnice u prof. Hirta. Výbor po diskusi navrhuje zařazení
kapitol odškodňování nemajetkové újmy na zdraví, forenzní serohematogie a forenzní
radiologie.
8) Finanční příspěvek: Ze VII. Kongresu traumatologie a soudního lékařství, konaného
v září Mikulově byl na účet naší OS poukázán příspěvek ve výši 7 000 Kč. Výbor
vyjadřuje poděkování.
9) Prof. Hirt kontaktuje vedení ČLS JEP v souvislosti s dopisem Ministerstva spravedlnosti
ve věci znalecké činnosti s kritérii pro jmenování znalců, který se dostal k členům výboru
naší společnosti náhodou a nikoli oficiálně prostřednictvím vedení ČLS. Výbor se shodl
na komunikaci vůči ministerstvu prostřednictvím poradních sborů krajských soudů, kdy
bude podporována i podmínka stálého výkonu činnosti v oboru.
10)Výbor pověřuje doc. Hejnu koordinováním předatestačních stáží a kurzů.
11)Výbor schválil přihlášku za člena společnosti MUDr. Lada Roubalová, pracoviště odd.
soudního lékařství a toxikologie – Masarykova nemocnice v Ústní nad Labem.
12)Výbor schválil požadavek při schvalování nových členů předložit doporučení vedoucího
příslušného soudnělékařského pracoviště či jiného člena společnosti.
13) V rámci diskuze MUDr. Boris Ťažký přednesl zdravici Slovenské soudnělékařské
společnosti a poděkoval za návrh a schválení udělení čestného členství doc. Šidlovi. Dále
se dr. Ťažký vyjádřil k problematice znaleckého práva ve Slovenské republice a zmínil se

o zkušenosti se zákonnou úpravou znalecké činnosti v SR z roku 2004. Dále dr. Ťažký
nastínil problematiku provádění zdravotnické soudnělékařské činnosti (prohlídky těl
zemřelých, pitvy atd.) v SR.
14) Doc. Ondra upozornil na nutnost zvýšené pozornosti k průběhu a zajištění specializačního
vzdělávání v oboru soudní toxikologie. Prim. Dvořáček zdůraznil nutnost systémového
řešení předatestační přípravy toxikologů. Doc. Klír připomněl, že IPVZ IPVZ zajišťuje
AKK (akreditované kvalifikační kurzy) v přípravě před nástupem do specializačního
vzdělávání nelékařů, tedy i pro obor soudní (a klinické) toxikologie. Kurz je zakončen
zkouškou (která je předpokladem pro vstup do specializační přípravy).
15) Prof. Hirt vyzval odbornou veřejnost ke zvýšení publikační aktivity v našem časopisu.
16) Schválen návrh doc. Vorla zvát na zasedání výboru přednosty soudnělékařských
pracovišť nezastoupených ve výboru s hlasem poradním.
17)Příští jednání výboru je plánováno v rámci pracovního dne na nově otevřeném
rekonstruovaném pracovišti ÚSL v Praze Střešovicích na jaře 2015.
Zapsal: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
předseda, v. r.

Příloha 1
Organizace postgraduálního vzdělávání
Předatestační průprava včetně následného organizování atestačních zkoušek je
v současnosti čistě kompetencí lékařských fakult, které se po roce v pořadatelství střídají.
Povinně se vyhlašuje jeden jarní a jeden podzimní termín atestační zkoušky. Školenec
musí mít splněny všechny předepsané povinnosti 30 dní před konáním vlastní atestační
zkoušky (ne méně). Atestační zkouška tak nemůže těsně navazovat na stáž. Návrh:
příslušná pořádající lékařská fakulta vypíše dva termíny atestací, dále pak termín jednoho
kurzu a stáže. Někteří z nás by pak na principu solidarity a investice do budoucnosti
příslušné fakultě s přípravou školenců zdarma vypomohli. Školenec by musel za suplenty
cestovat. Postačovalo by pořádání jednoho kurzu a stáže v jednom kalendářním roce
(dohromady 7 týdnů). Ubytování školenců jsou schopné zajistit příslušné fakulty a
nemocnice (koleje, mimořádné nemocniční ubytovací kapacity, prováty apod.).
Nabídka za Hradec Králové:
1. Využití zobrazovacích metod v soudním lékařství (v součinnosti s VÚSL).
2. Dušení.
3. Utopení.
4. Úmrtí v důsledku působení teplotních extrémů.
5. Elektrotrauma včetně poranění bleskem.
6. Syndrom týraného a zanedbávaného dítěte.
7. Náhlá srdeční smrt.
8. Obecná traumatologie (včetně neurotraumatologie).
Každé téma na jeden den. Obecná traumatologie na 3 dny (hlava – trup včetně páteře –
končetiny). Dohromady jsme tedy schopni školencům zajistit dva týdny intenzivní výuky.
Doplňková témata HK (podle zájmu ostatních a dle situace):
1. Střelná poranění (speciality, ve spolupráci s ÚSL v Brně).
2. Bodno-řezná poranění.
3. Poranění zvířaty.
4. Určování doby smrti.
5. Posmrtné změny.
Nabídka za Brno ve variantě dvou týdnů následující témata:
Témata HLAVNÍ:
1. Střelná poranění
2. Alkohologie včetně propočtů koncentrace etanolu v krvi
3. Trestněprávní aspekty v soudním lékařství včetně znaleckého práva, postup při úmrtí
4. Dopravní nehody
Témata DOPLŇKOVÁ:
5. Forenzní antropologie a molekulární biologie
6. Forenzní biologie
7. Toxikologie pro soudní lékaře, mykologie
Nabídka za České Budějovice 1 týden:
1. Posuzování nemajetkové újmy na zdraví
2. Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví

3. Náhlá úmrtí
Nabídka z Olomouce 8 dnů
1. Forenzní traumatologie - 1 den
2. Dušení - 1 den
3. Dopravní nehody - 1 den
4. Pitevní technika a její modifikace - 2 dny
5. Toxikologie se zaměřením na forenzní toxikologii - 2 dny
6. Toxikologicky významné těkavé látky se zaměřením na alkoholy, výpočty atd. -1 den
Předběžná nabídka z Plzně (2 dny)
1. Výjezd na místo nálezu mrtvé osoby.
2. Znalecký posudek v odvětví soudní lékařství jako důkaz v trestním řízení.
Nabídka za VÚSL ÚVN Praha - 1 týden:
1. Identifikace živých a zemřelých osob, hromadná neštěstí
2. Spolu s USL HK forenzní radiologie
3. Odškodňování pracovních úrazů (HB a ZSU) - pozn. připravuje se nařízení vlády a
poté i vyhláška k tomu, draft obdoba jako vyhl. č. 440/2001 Sb. s úpravami a novou
hodnotou bodu jako u Metodiky NS
4. Ve spolupráci s KÚ Praha doplňková témata s případnou prohlídkou ústavu, např.
daktyloskopie + AFIS, balisitika, forenzní entomologie (pokud by byl zájem,
domluvím to)

Příloha 2
Mailová korespondence ohledně kódu 88101
From: Cetelová Martina Ing. [mailto:Martina.Cetelova@mzcr.cz]
Sent: Monday, August 24, 2015 9:58 AM
To: Miroslav Hirt
Cc: Michálek Jan Ing.
Subject: RE: Kultivace kódu 88101 - Provedení pitvy na soudnělékařském pracovišti.
Vážený pane profesore,
určitě se nejedná o překlep. Ve vyhlášce jsou uvedeny body bez režijních nákladů, tzn. že nově Vám to naopak
vyroste na 7677 bodů oproti současnému stavu 7728 bodů bez režie.
Režie Vám k tomu samozřejmě bude připočtena, ale ta se do vyhlášky skutečně neuvádí.
S pozdravem
Cetelová
From: Miroslav Hirt [mailto:miroslav.hirt@fnusa.cz]
Sent: Monday, August 24, 2015 9:54 AM
To: Cetelová Martina Ing.
Subject: RE: Kultivace kódu 88101 - Provedení pitvy na soudnělékařském pracovišti.
Vážená paní inženýrko,
děkuji mnohokrát, už mne včera informoval pan náměstek. Je to naprosto perfektní a jsme Vám, jako odborná
společnost, velmi zavázáni. Jenom jsem včera psal panu náměstkovi, jestli nedošlo k překlepu v počtu bodů,
který je poněkud snížen (o 51) oproti současnému stavu.
S díky zdraví
M. Hirt
Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství
Tvrdého 2a, 662 99 Brno
tel: 543 185 811-12
fax: 543 185 819
mobil: 602 72 62 38
mail: hirt@fnusa.cz

From: Cetelová Martina Ing. [mailto:Martina.Cetelova@mzcr.cz]
Sent: Monday, August 24, 2015 8:51 AM
To: hirt@fnusa.cz
Cc: Michálek Jan Ing.
Subject: RE: Kultivace kódu 88101 - Provedení pitvy na soudnělékařském pracovišti.
Importance: High
Vážený pane profesore,
na základě Vaší připomínky k novele SZV Vám v příloze zasílám registrační list výkonu 88101 a prosím Vás o
potvrzení správnosti (pravá strana registračního listu tj. změnové řízení je ta aktualizovaná) a Vašeho souhlasu.
Vaši připomínku akceptujeme. V novele bude uvedeno toto:

1. V příloze v Kapitole 808 – soudní lékařství výkon č. 88101 zní:
„88101

PROVEDENÍ PITVY NA SOUDNĚ LÉKAŘSKÉM PRACOVIŠTI
ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Zdravotní pitva na soudně-lékařském pracovišti poskytovatele v případech
náhlých a násilných úmrtí. Anamnéza, vnější a vnitřní prohlídka
zemřelého, preparace, odběry biologického materiálu k laboratorním
vyšetřením, provedení a vyhodnocení morfologických vyšetření,
vypracování pitevního protokolu, diferenciálně-diagnostické úvahy,
stanovení závěrů, technické i administrativní zajištění pitvy a předání těla
zemřelého.
Nemorfologická
vyšetření,
jako
toxikologická,
mikrobiologická aj. nejsou součástí výkonu 88101 a jsou hrazena jako
samostatné výkony.
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Děkuji Vám za spolupráci
S pozdravem
Ing. Martina Cetelová

Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
+420 224 972 501
e-mail: Martina.Cetelova@mzcr.cz
www.mzcr.cz

From: Philipp Tom MUDr. Ph.D. MBA
Sent: Saturday, August 22, 2015 3:27 PM
To: Miroslav Hirt
Cc: Rögnerová Helena Ing.; Zajíčková Hana; Cetelová Martina Ing.; Michálek Jan Ing.
Subject: RE: Kultivace kódu 88101 - Provedení pitvy na soudnělékařském pracovišti.
Vážený pane profesore,
Děkuji za Vaše upozornění – budu se podnětem zabývat a dám vědět jak jsme věc vyřešili.
Přeji pěkný den
Tom Philipp

From: Miroslav Hirt [mailto:miroslav.hirt@fnusa.cz]
Sent: Monday, August 17, 2015 4:46 PM
To: Philipp Tom MUDr. Ph.D. MBA
Cc: 'Frantisek Vorel'; Beran
Subject: Kultivace kódu 88101 - Provedení pitvy na soudnělékařském pracovišti.

Vážený pane náměstku,
obracíme se na Vás s žádostí o pomoc v naší, zdánlivě banální a jednoduché, leč stále
neřešené situaci. Dne 21. 4. 2011 pracovní skupina k SZV MZ ČR rozhodla o upřesnění
definice výkonu 88101 Provedení pitvy na soudně lékařském pracovišti. Šlo o doplnění
definice kódu v 2. části zvané „Přesný obsah a rozsah výkonu“ o text: Nemorfologická
laboratorní vyšetření, např. toxikologická a mikrobiologická nejsou součástí výkonu č. 88101
a mají být uhrazena pod samostatně existujícími výkony“. Cestou ústředí ČLS JEP jsme nyní
dostali k připomínkování nový Seznam výkonů a ke své hrůze zjišťujeme, že kultivace tohoto
výkonu stále nebyla provedena a definice je v Seznamu ještě ve starém, neupraveném znění.
Připomínáme, že se po celé čtyři roky snažíme o nápravu, ale naše snahy, jak vidíte, jsou až
doposud zcela marné.
Obracíme se proto na Vás s žádostí o radu, zda existuje nějaká možnost tuto, podle našeho
názoru samozřejmou a velice lehce upravitelnou situaci vyřešit. Připomínáme, že návrh jsme
samozřejmě připomínkovali v požadovaném terminu do 13.8.2015 a připomínky jsme
adresovali jak na ústředí ČLS, tak na Odbor dohledu nad zdravotními pojišťovnami MZ ČR.
S díky a pozdravem
S mnoha díky a pozdravem
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
vědecký sekretář

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
předseda
prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D.
místopředseda

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP.
Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství
Tvrdého 2a, 662 99 Brno
Tel: 543 185 811-12
Fax: 543 185 819
Mob. 602 726238
hirt@fnusa.cz

Příloha 3
Mailová korespondence s uplatněním práva veta proti protestu proti snížení
bodového ohodnocení výkonu 88101
From: Asociace nemocnic ČR [mailto:ancr@vfn.cz]
Sent: Tuesday, October 06, 2015 8:36 AM
To: jan.votava@fnkv.cz; volejnik@hamzova-lecebna.cz; 'Kateřina Něníčková'
Subject: FW: 15154 Připomínky 134/1998 k VETU do 5. 10. do 15:00

Dobrý den,
zasílám Vám na vědomí zprávu SZP a jejich uplatnění vet k vašim připomínkám.
Renáta Junková
sekretariát ANČR
From: Martin Balada [mailto:balada@szpcr.cz]
Sent: Monday, October 05, 2015 2:36 PM
To: Jakub Machytka; Ivana Hlavešová; UZS ČR; Bělonohý Ivo Ing.; Friedrich Ing.; Gajdáček Jaromír
Ing; Ing. Jiří Horecký, MBA; Jásek Vít; Kust Jan Mgr; Kvasnička Karel Mgr; Legnerová Dita; Poklop
Aleš Ing.; Sedlák Miroslav Ing; Sedlák Miroslav Ing; Stejskalová Michaela; Sekretariát SZP ČR; Vodička
MUDr.VZP; AČMN; ANCR; Bláha Eduard MUDr.; CzechMed; ČAFF; Dostál Ondrej GML; Dostálová
Aneta; Drvota Vladimír Ing. SSN; Dvořáček Jakub Mgr.; GML; Hampel Marek Mgr; Hofmanová
Markéta; Husáková Věra; Kothera Vladimír; Krejsta MIchal; Krpálek Petr; Kuchyňková Iva; Kunová J.
Ing., řed.FNPl.; Laštůvková Vlaďka; Málková Michaela; Mátl Martin Mgr. ; Palát Miroslav; Popovičová
JUDr.; Slabý Marek; Slabý Marek MUDr; Sobková Michaela; Sohlich MUDr; Šedivý Marek Ing.;
Štádlerová Zdeňka; Votruba Tomáš; Zajoncová Vendula; zuzana.dizaai@aifp.cz
Subject: RE: 15154 Připomínky 134/1998 k VETU do 5. 10. do 15:00

Přeji pěkné odpoledne,
nicméně musím jménem Svazu zdravotních pojišťoven uplatnit právo VETA k níže specifikovaným
připomínkám obsažených ve společném stanovisku UZS ČR k návrhu novely Seznamu výkonů – vyhl.
č. 134/1998 Sb.
Obecně je třeba zmínit, že akceptace vetovaných připomínek by v praxi přinášelo neodůvodněné
navýšení výdajů z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Konkrétně pak k dané záležitosti uvádím:
Připomínka k výkonu 88101 v kapitole 808 – uplatňuji právo VETA
 Připomínka ANČR je irelevantní. Bodové ohodnocení je dáno výpočtovým vzorcem –
výkon má stále stejné parametry i položky. Nicméně po celou dobu není vázán na
nositele L3, část úkonů je vázáno na nositele L2 – rozdělení ve výkonu je L3 850
minut, L2 150 minut – v důsledku toho vychází nižní bodové ohodnocení. Při
požadavku ANČR by to znamenalo, že po celou dobu se výkonu ( 1000 minut!) věnuje
POUZE L3 – což v praxi neodpovídá skutečnosti.
S pozdravem
Mgr. Martin Balada
předseda právní sekce
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