ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
J.E.PURKYNĚ
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie
Zápis z jednání výboru společnosti,
Valtice 8. 9. 2010

Přítomni: prof. Hirt, doc. Vorel, prim. Beran, dr. Dvořák, dr. Staňková, prim. Sokol, prim.
Dvořáček, dr. Hejna, prim. Zelený, prim. Macháček, ing. Černá, dr. Vojtíšek.
Omluveni: doc. Ondra, prim. Vitovják
Hosté: prim. Ivan (předseda OS-SR), prof. Fryc, doc. Klír.
Prof. Hirt v 18:00 hod. přivítal přítomné a zahájil zasedání výboru OS.
Jednotlivé body jednání:
1. Schválení předchozího zápisu: Byl schválen zápis z průběžného jednání výboru
společnosti, vedeného elektronickou cestou v období od 16. 2. do 8. 9. 2010.
2.

Čestní členové:
Z důvodů stále a velmi intenzivní spolupráce byli prof. Fryc a doc. Klír navrženi za
čestné členy výboru. Návrh byl schválen všemi přítomnými.

3.

Habilitace dr. Vorla: Prof. Hirt informoval o habilitaci dr. Vorla, která úspěšně
proběhla dne 7. 9. 2010 a blahopřál mu k tomuto velkému, životnímu kroku.

4. II. místopředseda: Po konzultaci na ústředí ČLS JEP a analogicky s jinými odbornými
společnostmi Výbor rozhodl o ustanovení funkce II. místopředsedy výboru. Byl
navržen a jednomyslně zvolen prim. MUDr. Igor Dvořáček, PhD.
5.

Dr. Matlach: V souladu s bodem 10 předchozího zápisu Výbor projednal opakovanou
stížnost dr. Matlacha na způsob organizace voleb do výboru naší společnosti na
období 2010-2014 a stížnost na nedostatečnou informovanost jejích členů. Výbor
setrvává na svém stanovisku vysloveném již k 1. stížnosti dr. Matlacha (4. 5. 2010)
k průběhu voleb, neboť v jeho opakované stížnosti nebyly podané žádné nové
skutečnosti a navíc dr. Matlach se osobně zúčastnil schůze dne 16. 2. 2010, kde bylo
shromáždění členů společnosti informováno o výsledcích voleb a sám svým
hlasováním celý průběh i výsledky schválil.
Co se týče jeho stížnosti na nedostatečnou informovanost členů o dění ve
společnosti, byl již dříve seznámen s existencí www stránek, k jejichž obsahu nemá
nikdo z ostatních členů společnosti výhrady a výbor nemá žádné informace, že by
jiným členům tato forma nevyhovovala. Dále byl již v den voleb, tedy 16.2.2010
informován, že v případě jeho zájmu mu mohou být zasílány nejnovější informace
mailem stejně, jako členům výboru, přednostům jednotlivých ústavů a oddělení a
jiným zájemcům z řad členstva. Za celou dobu dr. Matlach o toto neprojevil zájem.
Výbor dále se vší rozhodností konstatuje, že není možné se stále znovu hodiny a
hodiny zabývat nic neřešícími nekonsekventními stížnostmi jednoho ze svých členů. A

to zvláště v době nejasností ohledně financování oboru, i odborného vzdělávání a
v době velmi negativního přístupu orgánů činných v tr. řízení ke spolupráce. Pokud se
činnost společnosti dr. Matlachovi nezamlouvá, a není schopen konstruktivně
formulovat svoje požadavky, když už ne pomáhat v řešení současných velmi vážných
až existenčních problémů, Výbor připomíná, že členství v odborné společnosti není
povinné.
6. Unikod: Výbor konstatuje, že problematika proplácení soudnělékařských výkonů je
velmi neuspokojivá a v jednotlivých oblastech značně rozdílně řešená, a to i v rámci
VZP.
a. prim. Dvořáček zdůraznil, že na jejich pracovišti jsou účtovány body v rámci
nemocničního paušálu a thanatologická toxikologie účtována jako klinická.
b. prim. Sokol – není to systémové řešení, hrozí zpětné vracení prostředků po
kontrole, není možno účtovat klinické kódy u zemřelých
c. Dne 30. 9. 2010 má proběhnout jednání se zástupci zdravotních pojišťoven na
MZ. Výbor považuje za stěžejní požadovat na nadcházejícím jednání zařadit
thanatotoxikologii do samostatně účtovaných výkonů, tak jak to je uvedeno v
bodě III/2 Přesný obsah a rozsah výkonu Registračního listu zdravotního
výkonu pro kód 88101 a navýšit platbu za bod u kódu 88101 na 1,20 Kč. Bez
těchto změn byla celá práce na vytvoření unikódu naprosto zbytečná.
7. Dechové analyzátory: Byla probrána problematika alkoholu a dechových analyzátorů
a nastíněna otázka, zda dělat osvětu či ne, ustanovit tiskového mluvčího, uspořádat
tiskovou konferenci apod.
Předseda OS SR prim. Ivan informoval, že na Slovensku vydala OS stanovisko, které
široce rozšířili zejména do policejního sboru.
Resumé: Bude vydáno stanovisko společnosti, které bude publikováno a bude se týkat
korelace výsledků měřením dechovými analyzátory a laboratorními zkouškami.
Zpracuje toxikologická sekce výboru naší OS spolu s ostatními toxikology v celé ČR
do konce září.
8. Financování časopisu: Pověření členové „pracovní skupiny“ pod vedením prim.
Macháčka na problému pracují a posléze bude vypracována zpráva k financování
časopisu a navrženo řešení. Jedním z dílčích řešení je, že od příštího roku bude
předplatné zahrnuto do členských příspěvků.
9. Redakční rada časopisu: Jako vedoucí redaktor časopisu Soudní lékařství byl po
jednohlasném stanovisku Výboru jmenován doc. Klír. Doporučuje na místo svého
zástupce prof. Hirta, což bylo Výborem schváleno. Nebrání se redakční radu rozšířit o
další spolupracovníky navržené původně výborem. Redakce časopisu totiž vyžaduje
velký objem např. prováděných recenzí atd. Hlavním cílem je přitom zvyšování
prestiže časopisu až k případnému získání IF. Výbor jmenoval redakční radu ve
složení
Redakční rada časopisu Soudní lékařství
Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. - vedoucí redaktor
Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. - zástupce vedoucího redaktora
členové
Prof. MUDr. Oldřich Fryc
Prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc.
Doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc.
Doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc.
Doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
MUDr. Petr Hejna PhD.
RNDr. Marie Staňková, PhD.
MUDr. Miloš Sokol, PhD.
MUDr. Igor Dvořáček, PhD.
MUDr. Michal Beran, PhD.
MUDr. Marek Vitovják
MUDr. Miroslav Dvořák
Prof. MUDr. J. Dufková

10. Vzdělávání: Doc. Vorel seznámil Výbor s připravovanou vyhláškou MZ, dle které
bude soudní lékařství znovu základním oborem specializačního vzdělávání.
Problémem pro soudní lékařství je ověřování znalostí cytologie na konci základního
kmene (podružné). Do všech základních kmenů je zatím prosazeno „kolečko“ na 1 rok
na klinických pracovištích, což bude předmětem dalšího jednání. Společnost SLST je
zásadně proti takto extenzivně pojaté předatestační praxi.
11. Noví členové:Výbor schválil přijetí nových členů odborné společnosti na základě
jejich přihlášek: Vaněk, Myšinský, Horčičková.
12. Akce v r. 2011:
a. duben 2011 - Rozmaričovy dny –– doplnit (pořádá USL Olomouc).
b. 11.-13.5.2011. První toxikologická konference – místo bude upřesněno
c. 26.- 28.5. 2011 - Trilaterální sympozium, s balistickou sekcí Kriminalistického
ústavu Praha Rožnov pod Radhoštěm (pořádá USL Ostrava).
d. září 2011 Dny úrazové chirurgie a soudního lékařství – Mikulov (pořádá USL
Brno)
e. 2. – 5. 10. 2011 – XIX. Ostravské dny forenzních věd (pořádá USL Ostrava).
13. Předsedající na jednotlivých sekcích Mezinárodního kongresu forenzních věd ve
Valticích 9.9.-10.9.2010:
9.9.2010

10:00 – 11:00 přednáškový blok I.: prof. Fryc, prof. Hirt, doc. Loyka.
11:30 – 12:30 přednáškový blok II.: doc. Vorel, prim. Beran.
13:30 – 14:30 přednáškový blok III.: prim. Ivan, dr. Hejna,
15:00 – 16:00 přednáškový blok IV.: doc. Klír, prim. Zelený.

10.9.2010

09:30 – 10:30 přednáškový blok V.: prim. Dvořáček, dr. Vojtíšek
11:00 – 12:00 přednáškový blok VI.: dr. Šidlo, ing. Černá

14. Různé:
a. prim. Sokol: pokud je v r. 2012 předpoklad čs. sjezdu na Slovensku, rád by
pořádal sjezd v r. 2014 v Praze. Prim. Beran by měl zájem o participaci. Výbor
souhlasí.
b. Doc. Vorel nastínil otázku zveřejňování dat ze soudnělékařských pracovišť
v rámci ÚZIS a upozornil na nízkou validitu zveřejňovaných dat.
c. Otázka příkazů k transportu ze zdravotní pitvy. Řešením se budou zabývat doc.
Vorel, dr. Vojtíšek a prim. Zelený.

d. Prim. Beran předkládá otázku kompetencí znalců. Dle názoru doc. Klíra by
v tom neměly být nejasnosti vzhledem k tomu, že tato kompetence je přesně
vymezena ve Vzdělávacím programu soudního lékařství. Bude vydáno
stanovisko společnosti jak ke kompetenci znalců v odvětví soudní lékařství, tak
k lege artis postupu při vypracování znaleckého posudku. Podklady
pro připomínkovací řízení připraví dr. Dvořák a doc. Vorel.
Schůze ukončena ve 20:00 hod.
Další schůze výboru se předpokládá 6. 4. 2011 v Koutech nad Desnou, nadále bude průběžně
jednáno elektronickou poštou.

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

