Zápis č. 9

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru České společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP per rollam od 02.10.2019 v Ostravici

Přítomni: doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., doc. RNDr.
Peter Ondra, CSc., MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc. MUDr. František Vorel,
Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., prim. MUDr. Hynek Řehulka, MUDr. Martin
Dobiáš, Ph.D., prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D., RNDr. Marie Staňková, Ph.D., prim.
MUDr. Petr Tomášek, prim. MUDr. Andrea Vlčková, Ing. Ivana Černá, MUDr. Tereza
Balcarová, MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová, prim. MUDr. Petr Baláž
Za Slovenskou odbornou společnost prim. MUDr. Boris Ťažký.
Omluveni: doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc., prim. MUDr. Tomáš Adámek, doc. RNDr.
Radomír, Čabala, MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, prim. MUDr. Pavel Toupalík,
Ph.D.
Neomluveni: ---

1)

Doc. Hejna přivítal přítomné a poděkoval prim. Handlosovi za uspořádání XXVII.
Ostravských dnů forenzních věd; dále doc. Hejna jmenovitě přivítal Dr. Borise Ťažkého,
prezidenta Slovenské soudnělékařské společnosti.

2)

Standardní operační postupy v soudním lékařství – SOP pitva (schválení).
Doc. Sokol shrnuje dosavadní průběh tvorby SOP – Pitva, připomíná jeho aktuální finální
znění a navrhuje jeho schválení Výborem OS.
Doc. Vorel dodatečně navrhuje drobnou úpravu ve formulaci výčtu osob přítomných při pitvě.
Doc. Hejna doporučuje zapracovat připomínky doc. Vorla a následně schválit SOP – Pitva
per rollam.
Doc. Sokol vyzývá k připomínkování i další body SOP – Pitva. Přítomní nemají již k dalším
bodům tohoto SOPu výhrady.

3)

Standardní operační postupy v soudním lékařství – další postup.
Dr. Pohlová Kučerová informuje o práci na Apendixu SOP – Náhlá srdeční smrt a zmiňuje
možnost jeho připomínkování do konce listopadu 2019. Dále informuje, že pracovní den pro
všechna pracoviště, kde bude možnost finálního připomínkování tohoto Apendixu, je
plánován na konec listopadu či začátek prosince 2019 na ÚSL v Hradci Králové.
Doc. Sokol připomíná soupis všech zamýšlených Apendixů a vyzývá k přihlašování
jednotlivých odborníků k jejich tvorbě.

4) Doc. Hejna informuje o nově zřízené sekci na webových stránkách OS s názvem Zahraniční
publikace, kde by měly být zveřejňovány informace o nových publikacích jednotlivých
pracovišť vč. krátkých anotací. Stránky by měly sloužit ke vzájemné informovanosti členů OS
o významných publikacích v oboru soudní lékařství a vést ke zvýšení jejich citovanosti.
5)

Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
Dr. Vojtíšek informuje, že dne 24. 9. 2019 prezident republiky podepsal Zákon o znalcích,
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (č. 254/2019 Sb.) a Zákon, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
(č. 255/2019 Sb.). Tyto nové zákony byly projednávány jako sněmovní tisky č. 72 a 74.
V doprovodném zákoně k zákonu o znalcích je zachována povinnost obligatorního přibírání
dvou znalců k soudní pitvě. Dále informuje, že nový znalecký zákon zmocňuje Ministerstvo
spravedlnosti k vydání podzákonných právních předpisů v celé řadě důležitých oblastí.
Návrhy prováděcích vyhlášek, které byly předloženy v lednu 2018 poslanecké sněmovně,
však obsahují řadu drobných nesrovnalostí, kterým bude nutné věnovat před jejich vydáním
značnou pozornost. Aktuálně navrhuje zaslání dopisu poslancům s poděkováním za vstřícnost
při odvracení hrozby zrušení dvou znalců u soudní pitvy a následně aktivně vstoupit našimi
připomínkami do přípravy prováděcích vyhlášek, zejména v bodech:
- jaké podmínky bude muset splňovat uchazeč o znalectví v odvětví soudní lékařství
- paušální úhrady u soudní pitvy (znění převzato dle slovenského vzoru);
- podmínek ČLK, které zákon nově umožňuje posuzovat odbornost znalců ve zdravotnictví;
- otázku stanovení výčtu odvětví pro obor zdravotnictví, kde jsou v původním návrhu
vyhlášky uvedeny pouze lékařské specializace a chybí zejména toxikologie.
Doc. Ondra informuje o komunikaci s MSp v otázce opomenutí toxikologie jakožto tradičního
znaleckého odvětví v seznamu odvětví jednotlivých znaleckých oborů (samostatná příloha
k provedení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech) a navrhuje
bezodkladně v této věci s MSp jednat.
Prim. Ťažký informuje o systému úhrad u soudní pitvy na Slovensku, ze kterého návrh české
vyhlášky vychází. Doc. Hejna požádal prim. Ťažkého o analýzu návrhu nové úhradové
vyhlášky a porovnání se slovenským vzorem.
Dále byly stručně diskutovány možné dopady nového znaleckého zákona na praxi
(oponentské posudky, role ústavního znaleckého posudku, nová role ČLK).

Doc. Hejna v té souvislosti oznamuje členy oborové rady ČLK za SL – doc. Sokol, prof.
Bouška, dr. Dobiáš a ověří formu jejich jmenování.
Dr. Vojtíšek v té souvislosti navrhuje vytvořit odbornou společností Etický kodex (EK)
znalecké činnosti v oboru soudní lékařství. Doc. Hejna navrhuje připravit znění EK do příštího
jednání výboru OS.

6)

Plán specializačního vzdělávání pro rok 2019/2020 (+ porada SOR).
Dr. Vojtíšek informuje o novinkách z KOR:
- existují tlaky na zpochybnění převedení specializačního vzdělávání na lékařské fakulty.
- stále se očekává vydání prováděcího předpisu k zák. č. 95/2004 Sb. (v souvislosti s novelou
zák. č. 67/2017), kterým bude upraven průběh zkoušek (zejména k ukončení základního
kmene a atestační zkoušky). Dle recentního návrhu zkušebního řádu by u oborů s povinnou
atestační prací byly ústně losovány pouze 2 otázky, což znamená potenciálně nutnou úpravu
atestačních otázek.
- informuje o možnosti vyvinout aktivitu týkající se účasti soudních lékařů jako členů komise
u zkoušky k ukončení základního kmene v případě zkoušených soudních lékařů (analogické
diskuze se vedou zejména u interních základních oborů).
- informuje o nutnosti rotace míst konání atestačních zkoušek po pololetí (v soudním lékařství
zavedena rotace roční) – přijde výzva na předsedy oborových rad nahlásit plán rotací
pracovišť na příštích několik let (povinná rotace atestací v každém pololetí je i v návrhu
zkušebního řádu).
Doc. Hejna rekapituluje postupnou (historickou) rotaci SL pracovišť v pořádání atestačních
zkoušek.
Dr. Vojtíšek – termíny atestací zásadně dle zákona určuje a vyhlašuje MZd na návrh SORu
a KORu (nikoliv OS). Nyní budou vyhlašovány termíny na rok 2020, kde bude velmi
pravděpodobně již nutná rotace pracovišť po půl roce. Prozatím je dohodnuto, že v r. 2020
budou navrženy atestace na 2. LF UK v termínech 8. 4. a 3. 12. 2020.
Doc. Hejna upozorňuje, že termíny předatestačních stáží jsou vyvěšeny již na webových
stránkách OS; termíny atestačních zkoušek pro soudní toxikologii jsou prozatím pouze na rok
2019 (13. 11. 2019), pro rok 2020 zatím nejsou konkrétní termíny vypsány, (v mezičase po
jednání výboru OS určen jarní termín: 6. 5. 2020, místo konání: Ústav soudního lékařství
a medicínského práva LF UP Olomouc).
Dr. Dobiáš zmiňuje požadavky na provedená cytologická vyšetření v rámci patologického
kmene („cytologie z různých oblastí“ vs. „cytologie ze všech oblastí“) pro lékaře zařazené do
oboru soudní lékařství po 1. 7. 2017, u kterých vzdělávací program kmene je určen vyhláškou
č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Problematická je akreditace
nemocnic, kdy např. FN Olomouc nemá akreditaci pro gynekologické cytologie, ostatní
cytologie se ve FN Olomouc vyšetřují.
Dr. Vojtíšek reaguje – o uznání splnění podmínek povinné praxe pro přístup ke zkoušce po
ukončení základního kmene rozhoduje garant oboru patologie u pověřené organizace
(fakulty), kde zkouška probíhá. Navíc povinný kurz Základy patologie je nově pouze
předpokladem pro přístup ke zkoušce po kmeni (doposud se absolvováním kurzu patologický
kmen ukončoval).

7)

Plán odborných akcí pro období 2019/2020.
Prof. Hirt: 19. 11. 2019 Střelná poranění na ÚSL Brno – pracovní den, bez poplatku, vyžádané
přednášky, 3 hodiny trvající odborný program
Doc. Hejna: 21. – 22. 11. IPVZ kurz – Identifikace osob
Prim. Ťažký: 13. – 15. 5. 7. Slovensko-český sjezd soudního lékařství
Prim. Handlos: předpokládá pokračování ODFV v obvyklém podzimním termínu
Doc. Ondra: Rozmaričovy SL dny – v obvyklém termínu (jaro 2021).

8)

Novinky v oboru a miscelanea (výběrová řízení, seznam kontaktů, webové stránky etc.).
Doc. Hejna oznamuje své úspěšné vystoupení před vědeckou radou UK dne 26. 10. 2019 a
úspěšné zakončení jmenovacího řízení.
Dr. Dobiáš oznamuje dokončení seznamu kontaktů, který bude rozeslán všem osobám
v seznamu kontaktů; doc. Hejna doporučuje připojit kontakty na slovenská SL pracoviště,
která budou dodána prim. Ťažkým.
Doc. Hejna informuje o úspěšném ukončení doktorského studia MUDr. Lenky Zátopkové,
Ph.D., z ÚSL Hradec Králové.

9)

Výkladový slovník soudnělékařské terminologie – anglická mutace.
Prof. Hirt informuje o pokračování práce na publikaci.

10) Doc. Vorel navrhuje vytvoření nové sekce v časopisu SL, která by byla zaměřena na
vzdělávání mladých soudních lékařů a předávání zkušeností staršími kolegy.
11) Hospodaření odborné společnosti – Ing. Černá předkládá za revizní komisi přehled
hospodaření OS za první dvě čtvrtletí r. 2019.
12) Cena ČSSLaST za nejlepší odborný článek a knižní publikaci za rok 2018.
Za soudní lékařství byly v kategorii nejlepší odborný článek nominovány:
Title: Laryngohyoid fractures in suicidal hanging: A prospective autopsy study with an updated review and
critical appraisal
Author(s): Zatopkova, L (Zatopkova, Lenka); Janik, M (Janik, Martin); Urbanova, P (Urbanova, Petra);
Mottlova, J (Mottlova, Jitka); Hejna, P (Hejna, Petr)
Source: FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 290 Pages: 70-84 DOI:
10.1016/j.forsciint.2018.05.043 Published: SEP 2018
Accession Number: WOS:000443355600020
PubMed ID: 30015282

Title: Stab wounds of the chest caused by penetration of duralumin rods
Author(s): Marecova, K (Marecova, Klara); Uvira, M (Uvira, Matej); Dokoupil, M (Dokoupil, Marek);
Handlos, P (Handlos, Petr)
Source: FORENSIC SCIENCE MEDICINE AND PATHOLOGY Volume: 14 Issue: 4 Pages: 558560 DOI: 10.1007/s12024-018-0004-9 Published: DEC 2018
Accession Number: WOS:000451069900022
PubMed ID: 30073587

Title: Identification of an Unknown Person through the Bone Implant
Author(s): Hirt, M (Hirt, M.); Krajsa, J (Krajsa, J.); Zeleny, M (Zeleny, M.)
Source: ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE
CECHOSLOVACA Volume: 85 Issue: 6 Pages: 438-440 Published: DEC 2018
Accession Number: WOS:000455971800009
Title: Applying 3D prints to reconstructing postmortem craniofacial features damaged by devastating head
injuries
Author(s): Urbanova, P (Urbanova, Petra); Vojtisek, T (Vojtisek, Tomas); Frishons, J (Frishons, Jan);
Sandor, O (Sandor, Ondrej); Jurda, M (Jurda, Mikolas); Krajsa, J (Krajsa, Jan)
Source: LEGAL MEDICINE Volume: 33 Pages: 48-52 DOI:
10.1016/j.legalmed.2018.05.005 Published: JUL 2018
Accession Number: WOS:000439676400011
PubMed ID: 29803084
Za toxikologickou sekci byly v kategorii nejlepší odborný článek nominovány:
Title: Simultaneous determination of designer benzodiazepines in human serum using non-aqueous
capillary electrophoresis – Tandem mass spectrometry with successive multiple ionic - Polymer layer coated
capillary
Author(s): Svidrnoch, M (Svidrnoch, Martin); Boranova, B (Boranova, Barbora); Tomkova, J (Tomkova,
Jana); Ondra, P (Ondra, Peter); Maier, V (Maier, Viterslav)
Source: TALANTA Volume: 176 Pages: 69-76 DOI: 10.1016/j.talanta.2017.08.010 Published: JAN 1
2018
Accession Number: WOS:000412610100010
PubMed ID: 28917807
Title: Rates of adherence to modern antihypertensive drugs in resistant hypertension
Author(s): Kocianova, E (Kocianova, E.); Vaclavik, J (Vaclavik, J.); Kamasova, M (Kamasova, M.);
Tomkova, J (Tomkova, J.); Janeckova, K (Janeckova, K.); Jarkovsky, J (Jarkovsky, J.); Benesova, K
(Benesova, K.)
Source: EUROPEAN HEART JOURNAL Meeting Abstract: P1864 Volume: 39 Pages: 396396 Supplement: 1 Published: AUG 2018
Accession Number: WOS:000459824001261
Conference Title: European-Society-of-Cardiology Congress
Conference Date: AUG 25-29, 2018
Conference Location: Munich, GERMANY
Conference Sponsors: European Soc Cardiol

V kategorii nejlepší knižní publikace byl nominován:
HIRT M., VOREL F., HEJNA P., ANTONÍN V., BERAN M., DAŇKOVÁ E., ĎATKO M., DOBIÁŠ M.,
DUBOVÝ P., DVOŘÁK M., FARKAŠOVÁ IANNACCONE S., FOJTŮ N., HRUŠKOVÁ L., JANÍK M.,
JUŘÍČEK L., KITKA M., KRAJČOVIČ J., KRAJSA J., MAZURA I., NOVOMESKÝ F., ONDRA P., PILIN
A., ŘEHULKA H., SOKOL M., STOKLÁSKOVÁ K., STRAKA L., ŠIDLO J., ŠPATENKOVÁ N., TOMÁŠEK
P., TOMKOVÁ J., VÉMOLA A., VOJTÍŠEK T., ZÁTOPKOVÁ L. a ZELENÝ M. Velký výkladový slovník
soudnělékařské terminologie. 1. vydání. Praha: Grada, 2018. 168 s. ISBN 978-80-247-1979-5.

13) Bylo schváleno hlasování všech jednání přítomných členů a forma hlasování. Ing. Černá
a MUDr. Balcarová jsou určeny vedením voleb a sčítáním hlasů.
Po proběhnutí voleb Ing. Černá zveřejňuje výsledky:
Nejlepší knižní publikace: Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie…. 17 hlasů
(1. místo)
Nejlepší odborný článek v soudním lékařství:
Laryngohyoid fractures in suicidal hanging: A prospective autopsy study with an updated
review and critical appraisal … 8 hlasů (1. místo)
Stab wounds of the chest caused by penetration of duralumin rods… 4 hlasy (3. místo)
Identification of an Unknown Person through the Bone Implant… 0 hlasů
Applying 3D prints to reconstructing postmortem craniofacial features damaged by
devastating head injuries … 5 hlasů (2. místo)
Nejlepší odborný článek v toxikologii:
Simultaneous determination of designer benzodiazepines in human serum using nonaqueous capillary electrophoresis – Tandem mass spectrometry with successive multiple
ionic - Polymer layer coated capillary … 10 hlasů (1. místo)
Rates of adherence to modern antihypertensive drugs in resistant hypertension … 4 hlasy
14) Doc. Sokol se táže na formu a možnosti doktorského studia na jednotlivých lékařských
fakultách. Je referováno, že aktuálně aktivně studuje 10 soudních lékařů postgraduální
studium.
15) Doc. Ondra informuje o možnostech doktorského studia na LF Olomouc v oboru Toxikologie.
16) Doc. Hejna vybízí k publikování v časopisu Soudní lékařství a k citování publikací v časopisu
Soudní lékařství v zahraničních periodicích.

ÚKOLY:
1. Schválení SOP Pitva per rollam.
Zodpovídá: doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.
Termín: Co nejdříve.
2. Odeslat seznam kontaktů z jednotlivých soudnělékařských pracovišť ČR prezidentu Slovenské
soudnělékařské společnosti.
Zodpovídá: doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
Termín: Co nejdříve.
3. Upozornit MSp ve věci opomenutí uvedení odvětví toxikologie jakožto tradičního znaleckého
odvětví v seznamu odvětví jednotlivých znaleckých oborů, potažmo neuvedení nutnosti
získání specializované způsobilosti v oboru toxikologie mezi základní odborné podmínky pro
jmenování znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie.

Zodpovídá: doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA,
Termín: Co nejdříve.
4. Ověření oficiální protokolace jmenování MUDr. Martina Dobiáše, Ph.D., předsedou oborové
rady Vědecké rady ČLK pro obor Soudní lékařství, resp. doc. MUDr. Miloše Sokola, Ph.D.,
a prof. MUDr. Ivana Boušky, CSc., za stálé členy této rady.
Zodpovídá: doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
Termín: Co nejdříve.
5. Formulovat a odeslat děkovné dopisy ministru zdravotnictví, ministru spravedlnosti a všem
členům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve věci podpory zachování institutu přibírání
dvou znalců k provedení pitvy nařízené dle trestního řádu.
Zodpovídá: doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
Termín: do konce roku 2019.
6. Návrh textu Etického kodexu ČSSLaST pro znaleckou činnost v oboru soudní lékařství.
Zodpovídá: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA,
doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Termín: do příštího zasedání OS.
7. Vytvoření sekce „pro mladé soudní lékaře“ v časopisu Soudní lékařství.
Zodpovídá: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Termín: do příštího zasedání OS.

Další jednání výboru OR se předpokládá v dubnu 2020 v Hradci Králové.
Zapsala MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová

doc. MUDr. Petr H E J N A , Ph.D., MBA
předseda výboru v. r.

