Zápis č. 13

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP 29. 9. 2021 v Ostravici

Přítomni: prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA,
LLM, doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc.
MUDr. František Vorel, CSc., prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., prim. MUDr.
Hynek Řehulka, Ph.D., prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D., RNDr. Marie Staňková,
Ph.D., MUDr. Petr Tomášek, Ph.D., doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ing. Ivana
Černá, MUDr. Tereza Balcarová, MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D.,
prim. MUDr. Václav Horák, MUDr. Jana Hatlová, Ing. Aleš Bačina (SL Pardubice).
Za Slovenskou odbornou společnost prim. MUDr. Mgr. Boris Ťažký, doc. MUDr.
Silvia Farkašová Iannaccone, Ph.D.
Omluveni: prim. MUDr. Andrea Vlčková, prim. MUDr. Tomáš Adámek, doc. RNDr. Radomír
Čabala, Dr., MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák, MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.,
prim. MUDr. Pavel Toupalík, Ph.D., MUDr. Petr Baláž, prim. MUDr. Klára
Neureutterová, MBA.
Neomluveni: ---

Prof. Hejna přivítal přítomné a poděkoval prim. MUDr. Petru Handlosovi a kolektivu z ÚSL LF
OU a FN Ostrava za přípravu a pořádání XXVIII. Ostravských dnů forenzních věd; dále prof.
Hejna jmenovitě přivítal dr. Borise Ťažkého, předsedu Slovenské soudnělékařské společnosti.
1)

Plán specializačního vzdělávání pro rok 2021/2022 (+ porada SOR / AK):
a) Návrh 1. LF UK na nového člena atestační komise (náhrada za zesnulého prof. Strejce):
doc. Pilin informuje, že novým členem atestační komise bude doc. Pilin a garantem oboru
je na 1. LF aktuálně také doc. Pilin.
b) Návrhy termínů atestačních zkoušek (2021/2022):
Soudní toxikologie:
2021: 1. prosince (ÚSL Olomouc)
2022: 6. dubna (ÚSL Olomouc) / 30. listopadu (ÚSL Olomouc)
Soudní lékařství:
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2021: 2. prosince (ÚSL 1. LF UK)
2022: 6. dubna (ÚSL Olomouc) / 1. prosince (ÚSL 3. LF UK)
c) Předatestační specializační kurzy (2022):
2021:
ÚSL Ostrava: 11.–15. 10. 2021 (náhrada za VÚSL VoFN ÚVN)
2022:
I. ÚSL LF MU Brno: 7. –18. 3. 2022
II. ÚSL HK: 18.–29. 7. 2022
III. ÚSL 2. LF UK: 19.–23. 9. 2022 (náhrada za VÚSL VoFN ÚVN)
IV. ÚSL Olomouc: 17.–21. 10. 2022
Specializační kurz Soudní lékařství (2022):
1. LF UK: předběžně druhý týden v září 2022
d) Akreditační komise
AK pro soudní lékařství per rollam projednala připomínky k návrhům změny VP
v souvislosti s uznáváním praxí na covidových odděleních. AK pro Soudní lékařství nemá
žádné připomínky k navrhované úpravě vzdělávacích programů – zaujímá neutrální
postoj. Uznávání praxe na covidových odděleních bude zveřejněn MZd ČR.
Při této příležitosti AK vznesla požadavek na úpravu průběhu atestační zkoušky ve
Vzdělávacím programu tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 282/2019 Sb., o zkouškách
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. AK doporučuje při této příležitosti opravit stávající
kolizi VP a vyhlášky v našem oboru takto, takto: SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ: Kapitola
5 písm. b) - Předpoklad přístupu k atestační zkoušce vypustit odrážku "Vypracování
písemné práce (projektu), týkající se soudnělékařské problematiky" a dále v Kapitole
5 písm. c) - Vlastní atestační zkouška vypustit odrážku "obhajoba písemné atestační
práce".
3) Plán odborných akcí pro období 2021/2022:
2021:
IPVZ Forenzní histopatologie (16.–17. prosince 2021).
2022:
Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny – jaro 2023.
8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství – doc. Pilin předkládá výboru OS prezentaci
týkající se pořádání kongresu v Praze na jaře 2022 (termín stanoven na 15.– 17. června
2022, rezervovány konferenční prostory Karolina, záštitu převzal děkan 1. LF UK prof.
Vokurka, organizační tým bude tvořit doc. Pilin, doc. Čabala, prim. Neureutterová, dr.
Bazala), doc. Pilin dále informuje, že ÚSL 1. LF UK bude jediné pořádající pracoviště;
- doc. Sokol upozorňuje na historickou periodicitu a pravidelnost střídání pořádání mezi
českou a slovenskou stranou, kterou je vhodné dodržovat;
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- doc. Vorel upozorňuje na nutnost dohody a spolupořádání se slovenskou stranou;
- doc. Iannaccone Farkašová referuje o nutnosti 2x odložit sjezd v Košicích v minulých
letech z důvodu COVID pandemie – pořádající pracoviště (ÚSL Košice) akceptovalo
odložení sjezdu v Košicích na rok 2024 z důvodu žádosti doc. Pilina pořádat v r. 2022
8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství v ČR v Praze, dle sdělení doc. Iannaccone
Farkašové slovenská strana souhlasí;
- prof. Hejna navrhuje v dalším pořadí 9. slovensko-český sjezd na Slovensku v r. 2024
(Košice) a 10. česko-slovenský sjezd v ČR v r. 2026 (předběžně v Hradci Králové);
- pořádání sjezdu v r. 2022 v Praze je výborem OS jednomyslně odsouhlaseno a ÚSL
1. LF UK byl udělen mandát k pořádání 8. česko-slovenského sjezdu soudního lékařství.
XXIX. Ostravské dny forenzních věd: termín konec září / začátek října 2022
Sjezd Mikulov (ÚSL Brno): termín 1.–2. 9. 2022
Dopravní nehody v soudním lékařství (IPVZ): červen 2022
4) Čestné členství ve výboru OS (návrh):
Prof. Hejna a dr. Vojtíšek předkládají výboru OS návrh na jmenování prof. Hirta a doc. Vorla
čestnými členy výboru OS – v hlasování přítomní členové jednomyslně souhlasí, prof. Hirt
a doc. Vorel se zdrželi hlasování;
- prof. Hirt dále sděluje, že pro příští volby pravděpodobně nebude kandidovat mezi volené /
aktivní členy výboru OS;
- doc. Vorel sděluje, že pro příští volby s jistotou nebude kandidovat mezi volené / aktivní členy
výboru OS.
5) European Council of Legal Medicine:
Prof. Hejna informuje o aktuálních delegátech:
National Authority: 0, Delegates: prof. Hirt, doc. Vorel, doc. Klír; Observer: prof. Bouška. Link:
ECLM.
Dále prof. Hejna navrhuje doplnění nominací, případně změny delegátů dle návrhu výboru OS.
Za slovenskou společnost je National Authority dr. Ťažký, který členy společnosti informuje
o působení v této společnosti a avizuje přeposlání prof. Hejnovi komunikaci s touto společností.
- doc. Vorel navrhuje, aby delegáty tvořilo současné vedení OS, tj. prof. Hejna, dr. Vojtíšek,
doc. Sokol;
- dr. Vojtíšek navrhuje schválit nové delegáty po volbách novým výborem OS;
- prof. Hejna osloví za společnost vedení ECLM ohledně podmínek změn v členství
a delegátech. Definitivní ustálení nominací bude následovat po zvolení nového výboru OS.
6) Cena ČSSLaST za nejlepší odborný článek a knižní publikaci za rok 2019:
Výboru byly zaslány dvě nominace do kategorie odborný článek (obor Soudní lékařství):
Trlica J, Kučerová Š, Kočová E, Kočí J, Habal P, Raupach J, Guňka I, Nechvátal L, Páral J,
Šimek J, Šmejkal K, Frank M, Dědek T. Deceleration thoracic aortic ruptures in trauma center
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level I areas: a 6-year retrospective study. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019 Dec;45(6):943-949.
(Q2; IF 1.781)
Dokoupil M, Marecová K, Uvíra M, Joukal M, Mrázková E, Chmelová J, Handlos P. Fatal
delayed hemopericardium and hemothorax following blunt chest trauma. Forensic Sci Med
Pathol. 2019 Jun;15(2):272-275. (Q2, IF 1.611)
- prof. Hirt navrhuje ocenit obě publikace, jednu v kategorii kazuistika, jednu v kategorii
odborná studie – výbor OS jednomyslně souhlasí;
- prof. Hejna vyzývá členy společnosti do budoucna k nominaci více publikací.
- prof. Hirt navrhuje otisknout stručnou informaci o oceněných publikacích do časopisu Soudní
lékařství (a případně toto oznámení doplnit i českými abstrakty).

7) program Cooperatio
Prof. Hejna informuje o novém programu Cooperatio na UK platný od r. 2022 (nahrazující
program Progres), zajišťující institucionální financování jednotlivých oborů a podporu
výzkumu v jednotlivých oborech, prof. Hejna byl jmenován rektorem UK koordinátorem této
vědní oblasti Medical Diagnostics and Basic Medical Sciences (zahrnuje tyto obory: soudní
lékařství, patologie, morfologické obory medicíny, zobrazovací metody v medicíně, lékařská
biochemie, lékařská genetika, laboratorní diagnostika, fyziologie patofyziologie) a vyzývá
jednotlivá SL pracoviště ke kooperaci s jednotlivými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy
a dále vybízí ke spolupráci mezi jednotlivými LF UK v akademické sféře; program by měl
umožňovat spravedlivé rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé vědní oblasti a jejich
obory (částečně na základě dosavadních publikačních výsledků).
8) Příprava voleb do výboru a revizní komise ČSSLaST:
Výbor bere na vědomí nutnost rezervace Přednáškového sálu v Lékařském domě ČLS (termín
rezervace před 8. 2. 2022 – do tohoto data platí mandát současnému výboru OS);
- prof. Hejna zmiňuje nutnost včasné přípravy voleb, určení volební komise a zajištění sjezdu
delegátů v Lékařském domě (prof. Hejna ověří vhodný termín pro shromáždění delegátů po
skončení voleb, předběžně zajednán termín: 26. 1. 2022);
- dr. Vojtíšek navrhuje jako člena volební komise dr. Martina Zemana (ÚSL Brno), Ing. Černá
navrhuje jako členky volební komise Ing. Lenku Erlebachovou či Ing. Šárku Winzigovou (obě
z ÚSL 3. LF UK);
- doc. Sokol informuje o možnostech elektronického hlasování ve spolupráci s ČLS JEP.
9) Standardní operační postupy v soudním lékařství – SOP pitva / další postup
Výbor bere na vědomí, že se aktuálně dokončuje SOP Pitva – zevní a vnitřní prohlídka pod
vedením dr. Dobiáše a prof. Hejny, který bude předložen OS do konce r. 2021 a schválen do
konce volebního období. Dále vzniká SOP Znalecká činnost v SL pod vedením dr. Vojtíška
a SOP Odběry biologického materiálu pod vedením doc. Sokola. Prof. Hejna zmiňuje úspěšné
vytvoření a schválení SOP Pitvy COVID+ těl pod vedením doc. Sokola per rollam v průběhu
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pandemie. Prof. Hejna předkládá plány na tvorbu dalších SOP v následujícím období
a předpokládá aktivní zapojení dalších členů OS.
2) Znalecká činnost (šablona znaleckého posudku, úhradová vyhláška – problémy aplikační
praxe).
a) šablona znaleckého posudku:
- prof. Hejna referuje o komunikaci s MSp a Poradním sborem ministra spravedlnosti pro
metodologii ve forenzních oborech o formě šablony znaleckého posudku;
- dr. Vojtíšek: 29. 9. 2021 zveřejněna na portálu justice.cz ilustrativní šablona znaleckého
posudku z oboru soudní lékařství – výbor OS aktuálně jednomyslně doporučuje pokračovat
v používání doposud zavedených šablon, které odpovídají požadavkům nového Znaleckého
zákona a souvisejících vyhlášek a zároveň odpovídají nově tvořenému SOP Znalectví, který
bude schválen výborem OS do konce volebního období.
- doc. Sokol apeluje na urychlené dokončení SOP Znalectví a SOP Pitva – zevní a vnitřní
prohlídka a zveřejnění těchto SOP na webu společnosti (po odsouhlasení Poradním sborem pro
soudní lékařství + odsouhlasení výborem OS)
- prof. Hejna informuje o nezaslání přislíbených nových nominačních listů ze strany MSp
stávajícím členům Poradního sboru ministra spravedlnosti pro soudní lékařství a nově
nominovanému členovi dr. Vojtíškovi.
b) úhradová vyhláška:
- prof. Hejna informuje o jednání s doc. Sokolem na Policejním prezidiu (PP) týkající se
jednotlivých položek v úhradové vyhlášce a opakované neakceptaci výhrad Policejním
prezidiem;
- prof. Hejna navrhuje individuální telefonickou konzultaci jeho a doc. Sokola
s jednotlivými pracovišti týkající se problematických položek v úhradové vyhlášce; tyto
položky budou shromážděny a reflektovány na dalším jednání s PP – prof. Hejna navrhuje
dořešit tuto problematiku per rollam, dr. Vojtíšek také doporučuje navzájem sdílet a analyzovat
dosavadní zkušenosti s proplácením a následně vyhodnotit další postup ve vztahu k PP.
c) jednání na PP – vyšetření na návykové látky
- doc. Ondra – informuje o plánovaném jednání na Policejním prezidiu (PP) dne
18. 10. 2021 týkající se vyšetřování na návykové látky; dle dřívější dohody a stanoviska OS (ze
4. 6. 2014) by měla být všechna vyšetření na návykové látky u řidičů dělána formou znaleckého
posudku, nyní v praxi nedodržováno;
- prof. Hejna navrhuje svolat před 18. 10. 2021 jednání jednotlivých pracovišť
(pravděpodobně online formou) a prodiskutovat tuto problematiku uvnitř společnosti před
jednáním na PP – prof. Hejna dále navrhuje, aby jednotlivá pracoviště zaslala doc. Ondrovi
seznam kontaktních osob z pracovišť, která se zúčastní této schůzky.
3) Novinky v oboru a miscelanea (Poradní sbor ministra spravedlnosti pro soudní lékařství,
výběrová řízení, seznam kontaktů, webové stránky etc.).
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Prof. Hejna a dr. Tomášek informují o jednání na ÚSL FN Bulovka týkající se redistribuce
zdravotních pitev ze strany společnosti 1. KORONERSKÁ mezi jednotlivými SL pracovišti,
kdy tato redistribuce nedodržovala krajovou příslušnost – na jednání zjednána náprava; dále na
tomto jednání vzešel požadavek ze strany 1. KORONERSKÁ mít vlastní transportní službu,
která by transportovala těla na jednotlivá SL pracoviště přímo touto společností – bude dále
řešeno per rollam; výbor OS jednomyslně odmítá vydávat k této problematice jakékoliv
vyjádření.
Prim. Řehulka informuje o žádosti dr. Dvořáka o ukončení činnosti v redakční radě časopisu
Soudní lékařství.
Prim. Hladík informuje o doktorském studiu dr. Kulvajtové na téma úraz el. proudem a žádá
o spolupráci na sběru materiálu ze strany jednotlivých pracovišť – prof. Hejna žádá o zaslání
oficiálního požadavku na jednotlivá pracoviště, vč. seznamu požadavků.
Ing. Černá přednáší zprávu revizní komise vč. hospodaření odborné společnosti.
Ing. Černá informuje, že je členkou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a v rámci
této pozice předává z této instituce pravidelně informace všem toxikologickým pracovištím.
Ing. Černá informuje, že zašle aktuální seznam členů společnosti prof. Hejnovi, před volbami
bude nutné vzhledem k personálním posunům aktualizovat seznam členů podle jednotlivých
pracovišť.
Další jednání výboru OS se předpokládá v červnu 2022 při příležitosti 8. česko-slovenského
sjezdu soudního lékařství v Praze.
Zapsala MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D. / doplnil prof. Hejna.

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
předseda výboru v. r.
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