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

Zápis č. 13
z prezenčního jednání výboru společnosti dne 9.10.2013 v Ostravici.

Omluveni: prim. Zelený
Jednotlivé body jednání (seřazeno časově):
1.

Ing. Černá referovala o výsledcích jednání odborné komise pro zdravotnické laboratoře
na ČIA s výsledkem rozhodnutí o akreditaci sdílených kódů. Pokud mezi vykazovanými
sdílenými výkony jsou výkony, které jsou vyjmenovány v seznamu minimálních požadavků jiné autorské odbornosti (viz příloha – webové stránky naší společnosti), musí být
tyto výkony akreditovány nebo posouzeny v rámci Auditu II dle požadavku autorské odbornosti.
Pokud mezi vykazovanými sdílenými výkony jsou výkony, které jsou vyjmenovány
v seznamu minimálních požadavků jiné autorské odbornosti (viz příloha), musí být tyto
výkony akreditovány nebo posouzeny v rámci Auditu II dle požadavku autorské odbornosti.

2.

Doc. Vorel se dne 3. 10. 2013 zúčastnil právního semináře ČLK na téma nový občanský
zákoník. Přednášel JUDr. Jiří Nykodým – soudce Ústavního soudu, JUDr. Petr Vojtek –
předseda senátu Nejvyššího soudu a JUDr. Jan Mach – ředitel právní kanceláře ČLK. Pro
soudní lékaře je nejdůležitější informací, že nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (1. 1. 2014) skončí platnost vyhlášky MS č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a
ztížení společenského uplatnění. Nejvyšší soud ve spolupráci se společností medicínského práva a dalšími odbornými lékařskými společnostmi připravuje metodické vodítko,
které by vyhlášku „nahradilo“. Odškodňování bolesti by mělo být na stejných principech
jako dosud (konkrétnímu poškození zdraví by odpovídal určitý počet bodů), ale základem
pro odškodňování ztížení společenského uplatnění by byla Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností a disability. Pokud toto metodické vodítko připraveno nebude, nic
nebrání tomu, aby znalec u škody na zdraví vzniklé po 31. 12. 2013 popsal, jaké poškození zdraví osoba utrpěla, s jakými trvalými následky a jak by tato újma na zdraví byla
hodnocena podle dříve platné vyhlášky.

3.

Doc. Vorel: Na základě dopisu ministra vnitra ministru zdravotnictví požadující novelizaci vyhlášky č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého (dále jen LPZ) a zařadit
Policii ČR mezi subjekty, kterým je předáván LPZ, výbor vypracoval a schválil argumentačně podpořené Stanovisko, které takovou možnost odmítá. Doc. Vorel a dr. Vojtíšek se dne 19. 9. 2013 jako zástupci výboru SSLaST zúčastnili jednání týkající se této věci na MZ se zástupci Policie ČR. Obě strany setrvali na svých závěrech, tj. MZ nebude
měnit vyhlášku o LPZ a Policie ČR LPZ ke své práci potřebuje, a tak nevidí důvod, proč
by MZ vyhlášku nezměnilo.
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4.

Prof. Hirt: vzhledem k blížícímu se konci funkčního období stávajícího vedení naší společnosti je třeba připravit volby nového výboru a revizní komise. V souladu s volebním
řádem ČLS JEP výbor rozhodl o konání voleb korespondenčním způsobem s výběrem
ze všech členů společnosti. Průběžný stav přípravy na volby bude na www stránkách naší společnosti.

zapsal: dr. Vojtíšek

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
vědecký tajemník

