Zápis č. 14

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis z jednání výboru České společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP per rollam od 29. 9. 2021

1) 8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství – návrh přípravného výboru (7. 10. 2021)
Doc. MUDr. Alexander Pilin, CS., cestou přípravného výboru 8. česko-slovenského
sjezdu soudního lékařství požádal výbor OS o vyjádření / stanovisko ve věci zvolení prof.
Hejny prezidentem sjezdu.
Pro: Vojtíšek, Hirt, Ondra, Sokol, Řehulka, Handlos, Tomášek, Dobiáš, Vorel
Proti: 0
Nehlasoval: Hejna
Návrh byl výborem OS dne 7. 10. 2021 per rollam schválen.
2) Online diskuse členů výboru a dalších zástupců OS zaměřená na problematiku
stanovování psychoaktivních látek u řidičů (15. 10. 2021)
Přítomni (bez titulů): Ondra (FN Olomouc), Vojtíšek (FN Brno), Staňková, Gebauerová
(obě FN Ostrava), Mžik (FN HK), Boguschová (Nem Pardubice), Zikmund (FN Bulovka),
Procházka, Adámek (oba Nem Liberec), Herkommerová (Nem Most), Petrová, Balvín
(oba FN Plzeň)
Omluveni (bez titulů): Hejna (FN HK), Černá (VN Praha), Ivasková (Nem Sokolov)
1) Doc. Ondra přivítal přítomné.
2) Doc. Ondra informuje o připravovaném jednání se členy Policejního prezidia, které se
bude konat 18.10.2021 od 10:00 hodin v Jihlavě.
3) Doc. Ondra připomněl, že ČSSLaST je garant vyšetřování ethanolu a JNL v BM pro
klinické a forenzní účely. OS ČSSLaST klade vysoký důraz na přesnost a správnost
výsledků, na jejich objektivitu a správnou interpretaci. Tato skutečnost je zakotvena ve
Věstníku MZd ČR 6/2008: Kritéria pro laboratoře stanovující koncentraci alkoholu v krvi
pro zdravotnické a právní účely (vycházející z Metodického pokynu pro postup při
laboratorním stanovení alkoholu v krvi – Věstník MZd ČR 7/2006).
4) Účastníci diskuze se shodli (ing. Zikmund se nevyjádřil) na nutnosti dodržování
Stanoviska výboru OS ČSSLaST z dubna 2015, v němž výbor projednal praxi, kdy
vyšetření koncentrace NL u řidičů je vyžadováno pouze ve formě odborného vyjádření či
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dokonce pouze výsledku na formuláři a nikoliv znaleckého posudku….výbor považuje
takovou praxi za nesprávnou, neboť jde o složité vyšetření, které je možné provádět jen za
podmínek uvedených ve Věstníku MZ, částka 9/2012 a které má významný dopad na
podezřelého řidiče. Provedení takového vyšetření a jeho interpretace, a jejich
přezkoumatelnost vyžaduje formu znaleckého posudku. Tento závěr je v souladu se
stanoviskem Ministerstva dopravy zn. 86/2014-510-LV/2 ze dne 23. 4. 2014 (publikováno
na www.soudnilekarstvi.cz).
4) Doc. Ondra upozornil na možné ekonomické důsledky, pokud by se vyšetření NL v
krvi řidičů prováděla bez znaleckého posudku, tj. jako zdravotnický výkon. V tomto
případě by bylo nutné k nacenění jednotlivých vyšetření (toxikologických analýz)
vycházet z Ceníku zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu,
přičemž výše finanční úhrady za jednotlivé zdravotnické výkony vychází z vyhlášky MZd
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
...Důsledkem by bylo navýšení nákladů za jednotlivá vyšetření ve srovnání s cenou
znaleckého posudku.
Další jednání v této věci proběhne 18.10.2021 na Policejním prezidiu v Jihlavě.
Na závěr doc. Ondra poděkoval všem diskutujícím a účastníkům této schůzky.
3) Jednání nominovaných představitelů soudnělékařských a soudnětoxikologických
pracovišť ČR se zástupci Policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce
zaměřená na problematiku stanovování psychoaktivních látek u řidičů (Jihlava,
18. 10. 2021).
Zápis z jednání se zástupci Policejního prezidia a návrh Protokolu o lékařském
a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou (NL) je
formou příloh (Příloha č. 1 a 2) vložen do zápisu per rollam zcela dole.
4) Schválení nových členů
MUDr. Adam Strnad, Ústav soudního lékařství LF MU a FNUSA Brno.
Doporučil: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
Pro: Dobiáš, Tomášek, Řehulka, Hirt, Ondra, Vojtíšek, Handlos, Vorel, Staňková, Sokol,
Hejna.
Proti: 0
Nehlasoval: –
Přihláška byla výborem OS dne 3. 11. 2021 per rollam schválena.
MUDr. Michal Srník, Ústav soudního lékařství LF MU a FNUSA Brno.
Doporučil: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
Pro: Dobiáš, Tomášek, Řehulka, Hirt, Ondra, Vojtíšek, Handlos, Vorel, Staňková, Sokol,
Hejna.
Proti: 0
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Nehlasoval: –
Přihláška byla výborem OS dne 3. 11. 2021 per rollam schválena.
MUDr. Lukáš Hamerlík, Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN
Olomouc.
Doporučil: MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D. + doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
Pro: Hejna, Sokol, Řehulka, Vojtíšek, Hirt, Tomášek, Handlos, Staňková, Ondra, Dobiáš,
Vorel
Proti: 0
Nehlasoval: –
Přihláška byla výborem OS dne 25. 1. 2022 per rollam schválena
Mgr. Roman Papoušek, Ph.D., Ústav soudního lékařství LF OU a FN Ostrava.
Doporučil: MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBA
Pro: Hejna, Sokol, Řehulka, Vojtíšek, Hirt, Tomášek, Handlos, Staňková, Ondra, Dobiáš,
Vorel
Proti: 0
Nehlasoval: –
Přihláška byla výborem OS dne 25. 1. 2022 per rollam schválena
5) Schválení nominace členů volební komise pro volby do výboru ČSSLaST ČLS JEP.
Prof. Hejna na podkladě pracovního návrhu vyplynuvšího z jednání výboru v Ostravici
dne 29. 9. 2021 telefonicky oslovil všechny předběžně nominované členy do volební
komise: Mgr. Šárka Winzigová (ÚSL 3. LFUK a FNKV), Ing. Lenka Erlebachová (ÚSL
3. LFUK a FNKV) a MUDr. Martin Zeman (ÚSL LF MU a FNUSA Brno) k vyslovení
souhlasu s jejich nominací a následně vyzval výbor OS k jejich schválení per rollam.
Pro: Hejna, Sokol, Řehulka, Hirt, Ondra, Vojtíšek, Handlos, Vorel, Staňková, Dobiáš
Proti: 0
Nehlasoval: —
Všechny tři nominace do Volební komise byly výborem OS dne 25. 10. 2021 per rollam
schváleny.
6) Komentář k zápisu z jednání nominovaných představitelů soudnělékařských
a soudnětoxikologických pracovišť ČR se zástupci Policejního prezidenta a
nejvyššího státního zástupce uskutečněného 18. 10. 2021 v Jihlavě.
Doc. Ondra ve shodě s členy výboru odborné společnosti oponoval a upravil text
Protokolu o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění
návykovou látkou (NL). Upravený protokol je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Upravený
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protokol společně s průvodním e-mailem odeslán dne 16. 11. 2021 k rukám pplk. JUDr.
Pavlu Vondroušovi.
7) Návrh na elektronické konání voleb do výboru a revizní komise ČSSLaST ČLS JEP
a sestavení kandidátních listin cestou členské základny.
Prof. Hejna na podkladě pracovního návrhu vyplynuvšího z jednání výboru v Ostravici
dne 29. 9. 2021 dne 16. 12. 2021 elektronicky oslovil výbor odborné společnosti a
navrhnul elektronickou realizaci voleb (protinávrh korespondenční formu voleb) a
sestavení kandidátních listin cestou členské základny (protinávrh cestou jednotlivých
pracovišť).
Pro (elektronická volba a sestavní kandidátní listiny cestou členské základny): Hejna,
Sokol, Dobiáš, Handlos, Řehulka, Hirt, Vorel, Vojtíšek, Staňková, Ondra, Tomášek.
Proti: 0
Nehlasoval: —
8) Návrh na snížení členských příspěvků ČSSLaST, resp. ČLS JEP v době čerpání
mateřské / rodičovské dovolené.
Ing. Iva Černá, předsedkyně revizní komise ČSSLaST, dne 4. 1. 2022 adresovala výboru
naší OS obecný návrh ke snížení členských příspěvků ČSSLaST, resp. ČLS JEP v době
čerpání mateřské / rodičovské dovolené. Osoba žádající snížení členských příspěvků
z výše uvedených důvodů musí vyplnit příslušný formulář žádosti o neplacení / prominutí
členských poplatků (k dispozici na webových stránkách ČLS JEP), jež je posléze zaslán
výboru naší OS ke schválení. V případě schválení žádosti člen / členka platí pouze
udržovací členský poplatek ve výši 100 Kč.
Pro: Sokol, Hirt, Handlos, Řehulka, Ondra, Staňková, Tomášek, Vojtíšek, Hejna, Vorel,
Dobiáš
Proti: 0
Nehlasoval: —
Výbor dne 5. 1. 2022 per rollam schválil možnost snížení členských příspěvků
ČSSLaST, resp. ČLS JEP na podkladě žádosti adresované ČLS JEP z důvodu čerpání
mateřské / rodičovské dovolené (vyhovění každé žádosti podléhá schválení výboru OS).

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
předseda výboru v. r.
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Příloha č. 1
PCR99ETRpo42487976
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

první náměstek policejního prezidenta

Č. j. PPR-21696-21/ČJ-2021-990440

Praha 4. listopadu 2021
Počet stran: 2
Přílohy: 1/1

dle rozdělovníku

Zápis ze semináře k problematice jiných návykových látek Jihlava

Dne 18. října 2021 se ve Vzdělávacím zařízení Policie ČR v Jihlavě uskutečnil seminář, jehož
tématem byla problematika nastavení optimálních procesů při odhalování řidičů motorových vozidel
pod vlivem jiných návykových látek. Uvedeného jednání se zúčastnili níže jmenovaní:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Policejní prezidium ČR, První náměstek policejního prezidenta - genmjr. Mgr. Martin
Vondrášek, MBA
Policejní prezidium ČR, Ředitelství služby dopravní policie – plk. Mgr. Michal Hodboď, pplk.
JUDr. Pavel Vondrouš
Nejvyšší státní zastupitelství – nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž, JUDr. Kateřina
Horká, Ph.D.
Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování - pplk. JUDr. Marcela
Szkanderová
Toxikologická laboratoř Vojenského ústavu soudního lék. ÚVN Praha – Ing. Ivana Černá
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. VFN v Praze - doc. RNDr. Radomír Čabala,
Dr.
Úsek klinické a forenzní toxikologie Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec
Králové - prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, RNDr. Martin Mžik, Ph.D.
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Plzeň - Ing. Věra Petrová a Mgr. Miroslav
Balvín
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN U sv. Anny v Brně - MUDr. Mgr. Tomáš
Vojtíšek, Ph.D.
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Ostrava - Ing. Vladimíra Gebauerová,
RNDr. Marie Staňková

Strojnická 27
170 89 Praha 7

Tel.: +420 974 834 302
Fax: +420 974 834 704
Email: pp.rsdp@pcr.cz
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. a medicínského práva FN Olomouc doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
Toxikologická laboratoř Odd. soudního lék. Krajské zdravotní, a.s. Masarykova
nemocnice Ústí nad Labem - MUDr. Andrea Vlčková
Toxikologická laboratoř Odd. soudního lék. nemocnice NEMOS – Sokolov, s.r.o. –
Ing. Marie Ivasková
Oddělení klinické a soudní toxikologie Krajské nemocnice Liberec, a.s. - Ing. Jaroslav
Procházka, MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., MUDr. MVDr. Tomáš Adámek
Toxikologická laboratoř pro Oddělení soudního lékařství a Oddělení klinické
biochemie a diagnostiky Pardubické krajské nemocnice, a.s. - Mgr. Petra
Boguschová, PharmDr. Vilma Fürmanová Ph.D.
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Na Bulovce - MUDr. Petr Tomášek,
Ph.D., Ing. Ivana Vohnická, Ing. Jaroslav Zikmund.

Vlastní průběh semináře: po samotném zahájení a představení programu se ujal slova genmjr.
Mgr. Martin Vondrášek, MBA, první náměstek policejního prezidenta, který všem představil
hlavní bod programu a to je snaha o sjednocení postupu policie v případě záchytu OPL u řidiče
motorového vozidla, jelikož bylo zdůrazněno, že je rozdílná praxe napřič celou policií (zde byla
poznámka i ze strany nejvyššího státního zástupce JUDr. Igora Stříže z Nejvyššího státního
zastupitelství, že stejná praxe je i v úrovní státního zastupitelství) a problémy vznikají už při
samotné kvalifikaci skutku, kdy dochází k posuzování činu v rovině přestupku dle správního
řádu nebo trestného činu v rovině trestního řízení a následného zahájení úkonu. Tato
nejednotnost se projevuje jinak rozdílnou procesní reakcí soudů na typově srovnatelné případy
(vydání odsuzujícího rozhodnutí oproti vrácení věci do stadia přípravného řízení), jednak
nezřídka vede i k rozdílnému právnímu posouzení při vydání meritorního rozhodnutí.
Součástí programu byla prezentace plk. Mgr. Michala Hodbodě (ŘSDP PP ČR), ve které byla
popsána současná právní úprava, která se věnuje kontrole řidičů, zda nejsou pod vlivem jiných
návykových látek a následný postup policie v případě zjištění řízení pod vlivem omamných
a psychotropních látek (dále jen „OPL"). Součástí prezentace byl rovněž statistický průzkum
jednotlivých organizačních článku policie se srovnáním, jak tyto součásti policie postupují při
odhalování řidičů pod vlivem OPL. Následovala prezentace Ing. Ivany Vohnické z toxikologické
laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Na Bulovce. Poté se otevřela diskuze mezi
jednotlivými pracovišti toxikologie, kdy účastníci se dohodli na spolupráci při poskytování
služby odborného charakteru v rámci zkoumání a následného určování hladiny ovlivnění OPL,
které bude v rozsahu tzv. „limitního nebo nadlimitního množství OPL látek v biologickém
materiálu“.
Na závěr semináře se všichni účastníci usnesli, že další postup při sdělování výsledků o
ovlivnění řidiče návykovou látkou bude vždy obsahovat informaci, na základě které bude moci
policejní orgán posoudit, zda ve věci dále povede trestní řízení, či věc bude oznámena
příslušnému správnímu orgánu.
Přílohou zápisu ze zmíněného semináře je upravený formulář „Protokol o lékařském
a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou (NL)“, kde je
vložen návrh textu (označen červeně) na základě kterého bude policie požadovat sdělení, zda
zjištěné hodnoty návykových látek poukazují na skutečnosti, podle kterých následně bude
volen další procesní postup. Uvedený návrh bude posouzen odbornou společností soudního
lékařství a soudní toxikologie a následně po vzájemném odsouhlasení zapracován do
metodiky policie.
Zpracoval: pplk. JUDr. Pavel Vondrouš, ( 974834370, e-mail: pavel.vondrous@pcr.cz
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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

první náměstek policejního prezidenta

genmjr. Mgr. Martin Vondrášek, MBA
první náměstek policejního prezidenta

Rozdělovník:
Nejvyšší státní zastupitelství v Brně;
Ministerstvo zdravotnictví;
Toxikologická laboratoř Vojenského ústavu soudního lék. ÚVN Praha;
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. VFN v Praze;
Úsek klinické a forenzní toxikologie Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové;
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Plzeň;
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN U sv. Anny v Brně;
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Ostrava;
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. a medicínského práva FN Olomouc;
Pracoviště klinické a soudní toxikologie Nemocnice České Budějovice, a.s.;
Toxikologická laboratoř Odd. soudního lék. Krajské zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice Ústí
nad Labem;
Toxikologická laboratoř Odd. soudního lék. nemocnice NEMOS – Sokolov, s.r.o.;
Oddělení klinické a soudní toxikologie Krajské nemocnice Liberec, a.s.;
Toxikologická laboratoř pro Oddělení soudního lékařství a Oddělení klinické biochemie a
diagnostiky Pardubické krajské nemocnice, a.s.;
Toxikologická laboratoř Ústavu soudního lék. FN Na Bulovce.

Strojnická 27
170 89 Praha 7

Tel.: +420 974 834 302
Fax: +420 974 834 704
Email: pp.rsdp@pcr.cz

7

Příloha č. 2

Strana 1/2

Protokol o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření
z ovlivnění návykovou látkou (NL)
Žadatel

Poskytovatel – toxikologická laboratoř

Datum:

Název
Adresa

Název
Adresa

Č.j.:

Tel.:
Jméno a podpis zodpovědné osoby:

Tel.:
Fax:
E.mail:

A) VYPLNÍ ŽADATEL
Jméno a příjmení vyšetřovaného:
St. příslušnost:
Bydliště:
Povolání:
Důvod vyšetření:

R. č.:
Zaměstnavatel:
Doba předmětné události:

Výsledek orientačního testu na NL provedeného PČR:
Druh testu – firma / biologický materiál:
Udává požití NL vč. alkoholu před deliktem:
ano / ne
datum:
Udává požití NL vč. alkoholu po deliktu:
ano / ne
datum:

druh NL:
čas:
druh NL:
čas:

B) VYPLNÍ LÉKAŘ PROVÁDĚJÍCÍ VYŠETŘENÍ
Lékařské vyšetření započato dne
Anamnéza:
Užívá léky, jaké od kdy, dávkování, poslední dávka:
Substituční program / Metadon, Subutex apod.:
Od kdy užívá alkohol nebo jiné drogy, jaké, kdy naposled:
Současné onemocnění: ano / ne, jaké:
těl. hmotnost

výška

teplota

tlak

v čase

pocení

křeče

pach dechu

Vědomí:
jasné
otupělé
somnolence
bezvědomí
dezorientace
halucinace
Chování:
zdvořilé
dysforické
exaltované
neklidné
agresivní
Nálada:
normální
depresivní
euforická
labilní
nepřiměřená situaci
Řeč:
normální
nesouvislá
špatná artikulace
mnohomluvnost
Zornice:
střední
široké
úzké
Zornice po osvětlení:
střední
široké
úzké
Spojivky:
normální
zarudlé
bledé
Nystagmus horizontální:
Chůze: Jistá
Chůze po čáře:
Pokus prst – nos:
Romberg III: Třes:
Ano
Kolísavá
Rovně
Správně
Prstů
Padá
Nejistě
Nepřesně
Kolísání
Víček
Ne
Nemožná
Rukou
Nález poranění, vpichů, čerstvé, starší, jizvy:
Abstinenční příznaky: ano / ne

Odběr krve (2x8 ml):
Odběr moči (50 ml):
proveden dne
hod.
min.
proveden dne
k dezinfekci kůže byl použit:
odběru moči přítomen:
odběru krve přítomen:
Jiný odběr (například vlasy, sliny):
Vyjádření lékaře: osoba jeví / nejeví podezření na užití návykové látky
Datum a doba ukončení vyšetření:

hod.

min.

Razítko poskytovatele provádějícího odběr:

Jmenovka a podpis lékaře:
Tel. kontakt:
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Protokol o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření
z ovlivnění návykovou látkou (NL)
Jméno, příjmení

Datum narození / r.č.

(požadovaná toxikologická vyšetření)

C) VYPLNÍ ŽADATEL
C1 Alkohol a ostatní těkavé látky *
Ethylalkohol v krvi

Ethylalkohol v moči

Těkavé látky v krvi

*Potřebný biologický materiál: krev, moč.

C2 Orientační skupinový záchyt návykových látek*, **, ***
Amfetaminy

Kanabinoidy

Opiáty

Pervitin, Extáze aj.

marihuana, hašiš aj.

heroin, morfin aj.

Kokain

Benzodiazepiny
Diazepam, Lexaurin, Neurol aj.

*
Potřebný biologický materiál: moč.
** Výsledky imunochemického záchytu mají význam pouze orientační. Ke zjištění přesné koncentrace NL v biologickém materiálu je
nutné použit metodu plynové nebo kapalinové chromatografie, obvykle ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Tato vyšetření a
interpretace zjištěných koncentrací NL se provádí formou znaleckého posudku.
*** Jiná vyšetření jsou provedena PO DOHODĚ S TOXIKOLOGICKOU LABORATOŘÍ!

C3 Poznámky a upřesňující údaje žadatele
Policie ČR požaduje určit z dodaného biologického materiálu (moč nebo krev) orientační množství označených návykových látek (vždy).

Police ČR dále požaduje ověřit, zda v biologickém materiálu nejsou jiné návykové látky než uvedené v C2, které mají vliv na řízení
motorového vozidla. (pouze pokud je označeno).

D) VYPLNÍ VYŠETŘUJÍCÍ POSKYTOVATEL – TOXIKOLOGICKÁ LABORATOŘ
Datum doručení vzorků:

Vzorky převzal (jméno, podpis):

Poznámky:

Převzaté vzorky, druh, množství:

Výsledky toxikologického vyšetření:

Datum:

Razítko pracoviště:

Osoba zodpovědná za toxikologické vyšetření (jméno, podpis)
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