Zápis č. 3

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie ČSL JEP 15. 6. 2022 v Praze

Přítomni: prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA,
LL.M., doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., doc.
prim. MUDr. Hynek Řehulka, MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D., Ing. Ivana Černá,
MUDr. Tereza Balcarová, MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D., MUDr.
Jan Krajsa, Ph.D., prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MUDr. Petr Tomášek, Ph.D.,
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., RNDr. Martin Mžik, Ph.D., MUDr. Tomáš
Vojáček, MUDr. Jan Krupička, Ing. Vladimíra Gebauerová, doc. MUDr. Alexander
Pilin, CSc., prim. MUDr Klára Neureutterová, MBA, MUDr. MVDr. Tomáš
Adámek, doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr., prim. MUDr. Andrea Vlčková
Omluveni: doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Neomluveni: ---

Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Plán specializačního vzdělávání pro rok 2022/2023 (+ porada SOR).
Plán odborných akcí pro období 2022/2023.
Čestné členství ve výboru OS.
European Council of Legal Medicine.
Cena ČSSLaST za nejlepší odborný článek za rok 2020.
Standardní operační postupy v soudním lékařství (další postup).
Znalecká činnost (novela vyhlášky o znalečném, zkušební komise, aktivity MSp, novinky).
Webové stránky OS.
Novinky v oboru a miscelanea (seznam kontaktů).

Prof. Hejna přivítal přítomné a poděkoval pořadatelům z ÚSL 1. LF a VFN za přípravu
a organizaci 8. česko-slovenského sjezdu soudního lékařství.
Prof. Hejna přivítal kolegy ze slovenské odborné společnosti předsedu dr. Borise Ťažkého
a místopředsedu prof. Lubomíra Straku. Oba zástupci poděkovali za pozvání na jednání výboru
ČSSLaST a oznámili, že nynější výbor slovenské odborné společnosti je na konci svého
funkčního období a v krátké době budou vyhlášeny nové volby do výboru odborné společnosti.
Prof. Hejna zmiňuje společnou problematiku v oblasti forenzní alkohologie, a to nestandardní
postup policie/některých znalců na Slovensku týkající se automatického odečítání 0,2 g/kg od
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výsledku dechového analyzátoru. Prof. Straka komentuje aktuální situaci ve slovenské odborné
společnosti a upozorňuje, že odborná společnost zatím nedospěla k jednotnému řešení. Doc.
Ondra požaduje ad informandum zaslání konečného stanoviska slovenské odborné společnosti
i výboru české odborné společnosti.
1) Plán specializačního vzdělávání pro rok 2022/2023 (+ porada SOR):
Předatestační specializační kurzy (2022):
ÚSL LF MU Brno: 7. až 18. března 2022.
ÚSL HK: 18. až 29. července 2022.
ÚSL 2. LF UK: aktuálně žádost o akreditaci, termín bude upřesněn – délka 1 týden.1
ÚSL Olomouc: 31. října až 4. listopadu 2022.

I
II
III
IV

Specializační kurz Soudní lékařství (2022):
ÚSL 1. LF UK: 12. až 16. září 2022.
Termín atestačních zkoušek (2022/2023)
2022: jarní termín – ÚSL LF UP (proběhl).
2022: podzimní termín – ÚSL 3. LF.
2023: jarní termín ÚSL 2. LF.
2023: podzimní termín ÚSL LF MU.
Dr. Vojtíšek upozorňuje na nutnost včasného podání žádosti o akreditaci teoretické části
vzdělávacího programu jednotlivými fakultními pracovišti a doporučuje podání žádosti všemi
pracovišti s dostatečným předstihem, nejlépe již nyní.
2) Plán odborných akcí pro období 2022/2023:
2022:
IPVZ Forenzní histopatologie (24. až 25. listopadu 2022).
Ostravské dny forenzních věd (5. až 7. října 2022) – v rámci kongresu proběhne shromáždění
členů OS dne 5. října.
Kongres Mikulov – téma: Dopravní úrazovost a znalectví (1. až 2. září 2022).
2. modul vzdělávání toxikologů v Ostravě (17. až 22. října).
Soudnělékařský den pro OČTŘ Hradec Králové (20. září 2022).
2023:
Rozmaričovy dny Kouty n. Desnou (10. až 12. května 2023).
3) Čestné členství OS:
Doc. Vorel a prof. Hirt byli navrženi a jednomyslně schváleni čestnými členy výboru OS,
ocenění bude předáno prof. Hirtovi v rámci 8. československého sjezdu dne 17. 6. 2022, doc.
Vorlovi při nejbližší příležitosti.
1Při

obtížích s akreditací ÚSL 2. LF UK jsou pro modul III v záloze ÚSL Ostrava nebo ÚSL Plzeň.
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4) European Council of Legal Medicine:
Aktuální stav:
National Authority: 0, Delegates: prof. Hirt, doc. Vorel, doc. Klír; Observer: prof. Bouška. Link:
ECLM.
Prof. Hirt i doc. Vorel deklaruji ukončení funkce v této organizaci.
Prof. Hejna navrhuje aktualizovat zastoupení v této organizaci, tj. nominovat a schválit nové
delegáty per rollam (zodpovědná osoba prof. Hejna).
5) Cena ČSSLaST za nejlepší odborný článek a knižní publikaci za rok 2020:
Nominace odborných publikací za rok 2020 (cena ČSSLaST ČSL JEP):
Soudní toxikologie
Staňková M, Handlos P, Švidrnoch M, Maier V. Fatal intoxication by intravenous injection of
castor bean (Ricinus communis L.) extract – a case study. Int J Legal Med. 2020
Nov;134(6):2133-2141.
Soudní lékařství
Vojtíšek T, Pohlová Kučerová Š, Duchaňová S, Krajsa J, Hejna P. Traumatic Decapitation of
the Fetus During Birth: Criminalistic and Forensic Aspects. Am J Forensic Med Pathol. 2020
Sep;41(3):234-237.
Obě publikace budou oceněny v rámci 8. československého sjezdu dne 17. 6. 2022 (hlasováním
jednomyslně schváleno).
Nominace publikací za rok 2021 (cena ČSSLaST ČSL JEP) – dr. Vojtíšek vyzývá k zaslání
nominací publikací, vč. zdůvodnění, anotace a fulltextu v kategoriích časopisecká/knižní
publikace a soudní lékařství/toxikologie). Ceny budou předány v rámci ODFV (zodpovědná
osoba dr. Vojtíšek)
6) Standardní operační postupy v soudním lékařství:
Doc. Sokol informuje o stavu zpracování SOP v soudním lékařství:
- SOP Pitva schváleno a publikováno na webu OS (2 přílohy – Legislativa a Vzorový
pitevní protokol); aktuálně zrevidovaná příloha Legislativa bude zveřejněna na
webových stránkách (zodpovědná osoba doc. Sokol).
- SOP SARS Covid-19 (schváleno 3/2020).
- Apendixy: 1. Zevní prohlídka (probíhá připomínkování, plán – schválení per rollam do
příštího jednání výboru), 2. Vnitřní prohlídka (rozpracováno, bude zasláno
k připomínkování), 3. Odběr biolog. materiálu (rozpracováno, bude zasláno
k připomínkování), 4. Náhlá srdeční smrt (schváleno 5/2020), 5. Výkon znalecké
činnosti v rámci pitvy (zpracován, připraven k připomínkování).
- Další apendixy ke zpracování: Pitva kojence, Utonutí, Střelná poranění (doc. Sokol
vyzývá všechna pracoviště k případnému nahlášení zpracovatelů).
Doc. Sokol navrhuje schválit revidovanou verzi (kontrola kontaktů) Apendixu 4 – SOP Náhlá
srdeční smrt a publikovat fulltext v časopisu Soudní lékařství; prof. Hejna upozorňuje
o doplnění seznamu literatury před publikováním (zodpovědná osoba dr. Pohlová Kučerová).
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Doc. Sokol navrhuje po schválení publikovat apendix 5 Výkon znalecké činnosti v rámci pitvy.
Jednomyslně schválena revidovaná verze Apendixu 4 – SOP Náhlá srdeční smrt.
Jednomyslně schválena revidovaná verze SOP Pitva – příloha Legislativa.
7) Znalecká činnost (novela vyhlášky o znalečném, zkušební komise, aktivity MSp, novinky).
Novela vyhlášky o znalečném
- Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely vyhlášky o znalečném, v rámci
vnitřního připomínkového řízení byly zaslány připomínky ze strany OS (dr. Vojtíšek,
prof. Hejna, doc. Sokol) – doplněn pitevní laborant, fotograf, zapisovatelka, prohlídka
zemřelé osoby (viz příloha níže); je nutné, aby si OS připravila reakci k následnému
mezirezortnímu připomínkovému řízení.
Zkušební komise pro zvláštní část zkoušky
- Jako členové zkušební komise pro zvláštní část vstupní zkoušky znalce byli
Ministerstvem spravedlnosti jmenováni prof. Hejna (předseda zkušební komise), doc.
Sokol, dr. Vojtíšek, dr. Dobiáš (soudní lékařství) a dr. Brzobohatá, dr. Staňková, doc.
Čabala (soudní toxikologie).
- Dle Ministerstva spravedlnosti by zkoušky měly začít od června 2022.
Obecná část zkoušky
- Zůstává v platnosti vč. přezkoušení již jmenovaných znalců (těm při neúspěchu zůstává
v přechodném období právo vykonávat znaleckou činnost, a to i při případném
neúspěchu u opravného termínu. Opakovaný neúspěch nicméně znamená možnost podat
žádost o zápis do seznamu dle nového zákona až po 5 letech.
- Obecná část vstupní zkoušky sestává z 10 otázek, nutnost mít 8/10 správně (multiple
choice), při více chybách je možné dodatečně zdůvodnit své odpovědi a po opětovné
kontrole úspěšně vykonat zkoušku i při více chybných odpovědích. Při zkoušce je možné
používat nekomentované právní předpisy v elektronické podobě.
- studijní materiál zpracovaný MSp je dostupný na portálu znalci.justice.cz.

8) Webové stránky OS (redesign, obsah, pracovní skupina, diskuze):
Prof. Hejna rekapituluje, že jako administrátor webových stránek OS dlouhodobě spolehlivě
funguje doc. Vorel a navrhuje rozšířit kolektiv administrátorů.
Prof. Hejna navrhuje jmenovat pracovní skupinu pro nové webové stránky, která by měla
metodicko-dohlížecí funkci, nezbytná je účast doc. Vorla, dále navrženi Ing. Gebauerová,
dr. Krajsa, dr. Pohlová Kučerová.
Kolektiv z ÚSL Ostrava navrhuje ujmout se redesignu a následného spravování webových
stránek OS – Ing. Gebauerová seznamuje výbor OS se záměrem vytvořit nový vzhled
webových stránek a rozšířit jejich obsah (především rozdělení na veřejnou a neveřejnou část)
a vyzývá k zaslání připomínek a podnětů; orientační cena cca 10-20 tis. Kč.
9) Novinky v oboru a miscelanea (seznam kontaktů etc.).
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Seznam kontaktů – dr. Dobiáš informuje o zaslání žádosti na jednotlivá pracoviště
o aktualizaci kontaktů (nereagovala ÚSL 1., 2. a 3. LF UK, Ústí nad Labem a Ostrava)
Doc. Pilin informuje o programu nadcházejícího sjezdu (106 účastníků, 62 přednášek, 10
zahraničních účastníků – vyjma Slovenska).
10) Doc. Ondra navrhuje vytvořit pracovní skupinu pro zavedení IVD-R směrnice (Směrnice
EU 2017/746) do toxikologických laboratoří a v této souvislosti vypracování „Guidelines
pro Toxikologii“ z důvodu sjednocení postupů v toxikologických laboratořích, nejpozději
do r. 2024. Členy této pracovní skupiny jsou navrženi doc. Maier, dr. Mžik, dr. Žítková a
dr. Šesták – pracovní skupina jednomyslně schválena. Pro potřeby Rady NASKL je nutné,
aby pracovní skupina zpracovala do poloviny září 2022 seznam "in-house" metod
používaných v toxikologických laboratořích, kterých by se IVD-R mělo týkat.
Zapsala MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D. / doplnil prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA / znění
schváleno per rollam členy výboru dne 18. 7. 2022.

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
předseda výboru v. r.
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Příloha č. 1

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
http://www.soudnilekarstvi.cz/

Hradec Králové, dne 7. 6. 2022
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Odbor insolvenční a soudních znalců
Mgr. Jan BENÝŠEK
ředitel odboru
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

PŘIPOMÍNKY SPOLEČNOSTI SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A SOUDNÍ TOXIKOLOGIE
ČLS JEP K NÁVRHU NOVELY VYHLÁŠKY Č. 504/2020 SB., O ZNALEČNÉM

1. V příloze č. 1 se v bodě č. 4 Účast znalce při ohledání místa činu s mrtvou
osobou částka 500 Kč mění na 2 000 Kč.
2. V příloze č. 2 se v bodě č. 15 Provedení zápisu z pitvy částka 450 Kč mění na
900 Kč.
3. V příloze č. 2 se doplňují body č. 16 až 18, které zní:
16.

Odměna pitevnímu laborantovi

17.

Odměna za fotografickou dokumentaci z pitvy

18.

Odměna rtg laborantovi / asistentovi za
radiologickou dokumentaci pitvy (RTG, CT)

1 000 Kč
900 Kč
900 Kč
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ODŮVODNĚNÍ
K bodu č. 1: Upravuje se výše paušální odměny znalci – soudnímu lékaři za účast při
ohledání místa činu, na kterém se nachází mrtvá osoba. Částka 500 Kč je naprosto
neadekvátní odborné, časové i psychické náročnosti tohoto znaleckého úkonu (soudní
lékař je k účasti na ohledání místa činu s mrtvou osobou v roli znalce angažován
k nejzávažnějším případům včetně vražd a vysoce podezřelých úmrtí). Navrhuje se
sjednotit odměnu s položkou č. 8 téže přílohy Vyšetření živé osoby soudní lékařem, se
kterou má minimálně stejnou odbornou i časovou náročnost.
K bodu č. 2: Upravuje se výše paušální odměny za Provedení zápisu z pitvy. Původní
odměna ve výši 450 Kč byla velice nízká a hrubě neodpovídající časové náročnosti
spojené s přítomností zapisovatele / zapisovatelky u prováděné pitvy, a to po celou její
dobu (řádově jednotky hodin).
K bodu č. 3: Doplňují se tři položky, které nebyly zařazeny do nově připravované
vyhlášky, ačkoliv se jedná o standardní pomocné práce u soudní pitvy. Napravuje se
tak stav, kdy proti smyslu paušálu jsou orgány činnými v trestním řízení propláceny
náklady na smluvní odměny pomocných prací (pitevní laborant 850 až 1000 Kč
v různých regionech). Zvláště je nutno upozornit, že tyto položky byly uvedeny již
v přechozí právní úpravě a jejich proplácení nečinilo žádné potíže.
Obecná poznámka: připomínky v předložené podobě reagují již na aplikační praxi
a jsou omezeny na zásadní nedostatky nové právní úpravy v oblasti znaleckého
odměňování. Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
kontinuálně preferuje systematičtější změny s rozšířenou mírou využití
paušálních úhrad, tak jak navrhovala v rámci původního připomínkového řízení
k vyhl. č. 504/2020 Sb.
prof. MUDr. Petr HEJNA, Ph.D., MBA
předseda výboru ČSSLaST ČLS JEP
předseda Poradního sboru MSp ČR pro soudní lékařství
Lékařská fakulta v Hradci Králové | Univerzita Karlova
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ústav soudního lékařství
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: 495 836 801
e-mail: hejnap@lfhk.cuni.cz
web: www.uslhk.cz
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