ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J.E.PURKYNĚ
Česká společnost soudního lékařství
a soudní toxikologie
Zápis ze schůze nově zvoleného výboru Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie
ČSL JEP, na funkční období 2010 – 2013, konané v Praze, Lékařský dům,
dne 16. února 2010 od 11.00 hod.
Přítomni:

prof. dr. Hirt, prim. dr. Sokol, dr. Staňková, prim. dr. Vorel, dr. Hejna, prim. dr.
Vitovják, prim. dr. Beran, dr. Dvořák, dr. Zelený, prim. dr. Macháček, dr. Vojtíšek, dr.
Procházka, Ing. Černá

Omluveni: prim. dr. Dvořáček, dr. Ondra
1) prim dr. Vorel:
Jako předsedající právě skončeného shromáždění členů přivítal členy nově zvoleného výboru a
revizní komise. Následně byla provedena volba předsedy výboru společnosti:
jednomyslně zvolen prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
2) prof. dr. Hirt:
Výbor dále jednomyslně zvolil:
místopředseda výboru OS: prim. dr. Beran
vědecký sekretář výboru OS: prim. dr. Vorel
pokladník výboru OS: dr. Dvořák
Přítomná revizní komise OS ze svého středu zvolila:
předseda revizní komise: prim. dr. Macháček
3) V souvislosti s plněním usnesení právě proběhlého shromáždění členů o zefektivnění
informovanosti členů OS o činnosti společnosti výbor schválil následující úkoly:
a) Aktualizace e-mailových adres členů nového Výboru (zajistí dr. Vojtíšek - obratem).
b) Bude vytvořena skupina e-mailových adres členů Výboru, vedoucích jednotlivých ústavů a
oddělení i jednotlivců, kteří projeví zájem o pravidelné informace o dění ve Společnosti, až do
doby plné funkčnosti www stránek (zajistí prof. Hirt - ihned).
c) Zkompletování seznamu e-mailových adres členské základny OS za pomoci sekretariátu ČLS
a jednotlivých pracovišť (zajistí prim. Vitovják - v průběhu doby).
d) Informace pro letošní sjezd bude průběžně zajišťovat prof. Hirt sám. Při dalších akcích vždy ve
spolupráci s hlavním pořadatelem akce.
e) Přípravu a zřízení webových stránek společnosti (zajistí dr. Zelený. Zjistí možnosti, podmínky,
finanční náročnost a realizaci co nejdříve. Budou informováni členové výboru a revizní
komise, kteří k tomuto zaujmou stanovisko).
f) Hloubkovou revizi financování časopisu (zajistí předseda revizní komise prim. Macháček
spolu s pokladníkem dr. Dvořákem po konzultaci s ekonomickým oddělením ČLS a vedoucím
redaktorem doc. Klírem).
4) V souvislosti s přípravou podzimního sjezdu odborné společnosti a jeho propagace zejména
v zahraničí byli členové výboru požádáni o přeposlání informace o konání akce na své odborné
zahraniční kontakty. Toto přislíbili prim. Beran, prim. Sokol a dr. Hejna.
Prof. Hirt sdělil, že webové stránky kongresu jsou ve finální fázi přípravy a budou funkční během
několika dní, kdy může být zahájena registrace účastníků. Odkaz na českou i anglickou verzi bude

poslán členům Výboru, na všechna pracoviště i jednotlivcům, kteří projeví zájem o pravidelné
informace a zaregistrují se v seznamu e-mailových adres (viz bod 3a).
5) Příští fyzické jednání výboru se předpokládá 8. 9. 2010 ve Valticích. Virtuální jednání pomocí emailové konference je možné prakticky kdykoliv.
Zapsal: MUDr. Tomáš Vojtíšek, PhD.

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru, v. r.
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