ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis ze schůze výboru Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSL JEP
v Lékařském domě v Praze, dne 16. února 2010 od 8.30 hod.
Přítomni:

prim. Dr. Beran, Dr. Dvořák, prof. Dr. Hirt, doc. Dr. Klír, prim. Dr. Sokol, Dr. Staňková,
prof. Dr. Strejc, prim. Dr. Vorel, Dr. Zelený;
prim. Dr. Macháček, Dr. Procházka, Ing. Vaněrková

Omluveni: Dr. Císařová, prim. Dr. Dvořáček
Hosté:

1) Doc.Klír:
Zahájení a přivítání přítomných členů výboru, omluva nepřítomných, Dr. Císařové a prim.
Dvořáčka.
Seznámení s programem jednání.
2) Shromáždění členů ČSSLaST ČLS JEP a Pracovní den v soudním lékařství :
a) navržen a schválen program jednání plenární schůze OS a Pracovního dne v SL
koordinátorem jednání bude prim.Vorel
b) připraven návrh pracovního předsednictva ve složení Dr. Dvořák, prof. Hirt, doc. Klír,
prim. Vorel
c) připraveny návrhy na členy mandátové (Dr. Čechová, doc. Pilin, Dr. Vojtíšek) a návrhové
(Dr. Dokoupil, Dr. Staňková, Dr. Zelený) komise
d) na vědomí výboru byly v předstihu e-mailovou formou předloženy zprávy za uplynulé volební
období:
zpráva o činnosti – Doc. Klír
zpráva o hospodaření – Dr.Dvořák
zpráva revizní komise – Ing. Vaněrková
Výbor bere zprávy na vědomí a na svém jednání je schvaluje. Zprávy budou v nezměněné
podobě předneseny na následném plenárním zasedání.
e) příprava návrhu usnesení – vytyčeny hlavní okruhy, které bude třeba v zájmu oboru
v následujícím období prosazovat; u většiny úkolů půjde o pokračování těch, jejichž řešením
se již zabýval právě končící výbor
f) Pracovní den: Doc. Klír: Aktuální problematika postavení oboru.
3) Kontrola zápisu z minulého jednání výboru:
Bez připomínek; úkoly, rozpracované stávajícím výborem kontinuálně převezme nově
zvolený výbor.
4) Seznámení s průběhem voleb.
Dr.Procházka seznámil výbor s činností volební komise, která po obdržení kandidátek zajistila
obeslání všech 128 členů OS (registrovaných ke dni 30.11.2009) volebními lístky, průvodním
dopisem s pokyny pro volbu nového výboru a revizní komise OS a pozvánkou na shromáždění
členů OS. Dne 10.2.2010 pak provedla sčítání došlých volebních lístků a platných hlasů, kterých
bylo celkem 98. Do 11ti členného výboru byli zvoleni (podle počtu získaných hlasů):
MUDr.Dvořáček, prof.MUDr.Hirt, MUDr.Dvořák, MUDr.Vorel, MUDr.Sokol, MUDr.Beran,

MUDr.Vitovják, MUDr.Hejna, RNDr.Ondra, RNDr.Staňková, MUDr.Zelený (jako 1.náhradník by
připadal v úvahu prof.MUDr.Strejc).
Do revizní komise byli zvoleni MUDr. Macháček a MUDr.Vojtíšek; na třetím místě se se stejným
počtem hlasů umístili dva kandidáti – Ing.Černá a MUDr.Procházka.
k tomu stanovisko výboru OS: Výbor souhlasí s návrhem volební komise, aby v revizní komisi
pracovali oba zvolení kandidáti - pro následující období (2010 až 2014) tedy bude mít revizní
komise (v souladu s Volebním řádem ČLS JEP) celkem čtyři členy.
Závěry budou presentovány na plenárním zasedání.
5) Noví členové:
Výbor bere na vědomí přihlášky a schvaluje členství:
MUDr. Kůdelovi (ÚSLST 1.LF UK a VFN Praha) a MUDr. Duškové (ÚSL 2.LFUK a FNB
Praha).
6) Různé
a) Doc. Klír seznamuje výbor s dopisem MUDr. Matlacha, kterým napadá řádný průběh voleb.
k tomu stanovisko výboru OS:
Výbor, volební i revizní komise se sice shodují, že volby proběhly v souladu se Stanovami a
Volebním řádem ČLS JEP, ale vzhledem k závažnosti situace a nedostatku času k
podrobnějšímu prostudování dopisu navrhuje výbor, aby záležitost byla řešena dodatečně
písemně, a to i s ohledem na závěry jednání Shromáždění členů.
b) Prim.Beran, prof.Hirt a prim.Sokol informují o probíhajících jednáních se zdravotními
pojišťovnami (ZP) k uzavírání smluv:
•

ZP již obdržely z MZd ČR naší OS vypracované seznamy pracovišť oprávněných
vykazovat UNIKOD;

•

toxikologická vyšetření k pitvám budou vykazována na základě smluv uzavřených pro
odbornost 814 (laboratoř toxikologická)
k tomu Dr.Staňková: na jednáních Pracovní skupiny k SZV byl sice mj. schválen i kód pro
vyšetření orgánů (viz bod 9a zápisu z jednání výboru 22.4.2009), ale zatím ještě nebyl do
stávajícího Seznamu zařazen; jeho zařazení je v jednání s MZd.

7) Závěr.
Doc. Klír poděkoval všem za účast a také za spolupráci po celé uplynulé volební období.
Jednání v 9.45 hod. zakončil.

Zapsala: Ing.Hana Vaněrková

Doc.MUDr.Přemysl Klír, CSc.
předseda, v. r.

