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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J. E. PURKYNĚ
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Zápis č. 11
z prezenčního jednání výboru společnosti dne 10.4.2013.

Omluveni: prim. Beran, prim. Macháček, ing. Staňková
Jednotlivé body jednání:
1.

Byl jednomyslně schválen „Zápis č. 10“ z průběžného jednání per rollam elektronickou
cestou.

2.

Primář Dvořáček oznámil, že dotace na celostátní učebnici ve výši 350 tis. je připravena
k čerpání.

3.

Zpráva o stavu financí – referuje dr. Dvořák:
Společnost je stále ztrátová. Celá situace je nepřehledná. Stále nevyváženost financování
časopisu z minula. S ČLS je horší spolupráce ve smyslu předávání podkladů.
Prof. Hirt: příští rok by již neměl být ztrátový, ale je třeba vyřešit, neochotu ústředí ČLS
JEP k předávání jasných podkladů. Je to úkol pro pokladníka a revizní komisi.

4.

Časopis Soud Lék. – referuje prof. Hirt:
a. Zprávy ze sjezdu: Z každé akce, které se zúčastní členové naší OS, musí být v časopise
publikována krátká zpráva. Pokud se jedná o akce naší OS, zprávu zajistí organizátor.
Pokud se jedná o akci jiné, zprávu samozřejmě musí vypracovat, ten, kdo se akce zúčastnil. Organizací zpráv ze sjezdů byl pověřen dr. Hejna.
b. Nedostatek článků v českém jazyce. Je třeba publikovat články českých autorů a
v češtině. Všechna pracoviště byla vyzvána ke zvýšení publikační aktivity.
Doc. Vorel informoval i o jiných možnostech publikací v citovaných časopisech (např. Journal of APPLIED BIOMEDICINE na http://jab.zsf.jcu.cz).
Dr. Hejna upozornil na možnosti a vhodnosti publikace přehledových tematických článků do našeho časopisu.
c. Redakční rada – recenze: Členové redakční rady mají ve své povinnosti zajišťovat recenze. Zatím spolupracují prof. Bouška, Doc. Balíková, doc. Vorel, dr. Hejna, pracoviště prof. Novomeského a nabídl se doc. Mazura. Doc. Ondra požádal o odklad na 1
rok, neboť tím, že se stal přednostou ústavu v Olomouci, bude zřejmě po jistou dobu
ve složité situaci. O stejné požádal dr. Dvořák z Plzně.
d. Aby se předešlo pokračujícím finančním problémům, jak o nich referoval pokladník
(dr. Dvořák), dohodli se členové výboru a zvláště členové redakční rady, že všichni
musí shánět placenou inzerci.
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e. prof. Hirt, jako vedoucí redaktor zajistí, aby nejméně abstrakta, lépe však články ve
full textu, byly přístupné celé odborné veřejnosti na www bez nutnosti znát přístupová
hesla.
5.

Akreditační komise MZČR – referuje doc. Klír
Doc. Klír přislíbil, že předatestační školení zajistí ještě v roce 2013. V dalších letech bude
podle svých sil co možná nejvýrazněji nápomocen v postupném přechodu předatestačního vzdělávání na ostatní ústavy. Problém je v tom, že předatestační výuka i zkoušení již
nemůže být centralizováno, neboť MZ ČR striktně trvá na cirkulaci zkušebních a výukových míst v rámci republiky. Výbor se bude v další fázi věnovat jednotlivým aspektům
činnosti vzdělávání oboru, zejména v jakém rozsahu a podobě jsou jednotlivá pracoviště
schopna zabezpečit předatestační stáže v rozsahu 6 + 1 týden. Doc. Klír dále referoval o
rezidenčních místech pro soudní lékařství, které jsou vypisovány podobně jako u jiných
laboratorních oborů.

6.

Proběhlo další jednání se zástupci Policejního prezidia ohledně financování soudních
pitev (prim. Sokol a prim. Beran).

7.

Výsledky hlasování o nejlepší monografii za poslední 3 roky – referoval dr. Vojtíšek,
zvítězila monografie Šafr, Hejna: Střelná poranění.

8.

Toxikologie. referoval doc. Ondra – zvláště upozornil na metodický pokyn pro vyšetřování návykových látek, který vyšel v metodickém věstníku MZ ČR.

9.

Různé.
a. Dr. Procházka – otázka hlasování členů Revizní komise. Jedná se samozřejmě o hlas
poradní, nicméně vzhledem k vážnosti členů o hlas důležitý.
b. Na podnět organizátora Sjezdu prim. Vitovjáka bylo navrženo následující obsazení
předsednictva jednotlivých bloků.
I. prof. Hirt, doc. Klír, prof. Fryc.
II. Balíková, Černá, Ondra,
III. Dvořáček, Hejna, Sokol, Ianaconne
IV. Vorel, Zelený, Gavel, Dvořák
Posterová sekce: Vitovják, Vojtíšek
c. Doc. Ondra – k publikacím, na Slovensku se všechny příspěvky dávají do časopisu.
Informoval, že existuje nový olomoucký elektronický časopis. K diskuzi je otázka povinných publikací full textu příspěvků na sjezdech ve vztahu k alternativě dobrovolné
báze. Prim. Sokol informoval, že termín čs sjezdu v Praze je 25. 4. 2014.
d. Dr. Vojtíšek referoval o připravované novelizaci zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, na jejíž přípravě se podílela naše společnost, přičemž se jednalo o úpravu
zákona v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014, který zavádí domněnku předpokládaného nesouhlasu s pitvou.
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e. Prim. Sokol – otázka odškodňování za bolestné a ztížení společenské uplatnění po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Doc. Vorel se zúčastnil odborného jednání na toto téma v Lékařském domě a referoval o názorech tam přednesených.
f. Dr. Dvořák zmínil otázku úmrtí na vysoce nebezpečnou nákazu, výbor souhlasí
s vypracováním metodického pokynu, který bude po schválení umístěn na www.
stránky. Metodický pokyn bude vypracován pod patronací dr. Dvořáka.

zapsal: dr. Vojtíšek

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
vědecký tajemník

