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Zápis č. 6
z

průběžného jednání výboru společnosti,
vedeného elektronickou cestou v období od 11.4. do 4.10. 2011.

Informováni a aktivně zapojeni - všichni členové
Jednotlivé body jednání (seřazeno časově):
1. Schválení zápisu: Výbor připomínkoval a schválil zápis z jednání v Koutech nad Desnou
dne 6. 4. 2011.
2. Kritéria pro presentace: Prim. Beran vypracoval a navrhl Kritéria pro presentace na
akcích konaných pod hlavičkou naší OS. Konkrétní znění předá na schůzi Výboru OS
v Ostravici, kde bude též diskutována možnost tato kritéria pro širší soudně lékařskou
veřejnost umístit na našich www stránkách.
3. Proplácení toxikologických vyšetření u pitvy. Dne 21. 4. 2011 se prof. Hirt zúčastnil
jednání Pracovní skupiny MZ ČR, kde byl schválen upravený RL č. 88101. Plný text
zmíněného RL bude uveřejněn na www stránkách OS.
4. Akreditace nemocnice Sokolov: Výbor souhlasí (Vorel, Dvořáček, Beran, Hirt, Zelený,
Vojtíšek, Sokol, Vitovják, Dvořák) s udělením akreditace Nemocnici Sokolov. Pan prim.
Macháček situaci vysvětluje tím, že Nemocnice Sokolov má nového majitele, proto musí o
akreditaci žádat znovu. Doc. Klír informoval výbor, že komise MZ ČR pro specializaci v
oboru Soudní lékařství doporučila dne 21. 6. 2011 udělení Akreditace I. typu bez výhrad
pracovišti NEMOS Sokolov (tj. Nemocnici v Sokolově, Slovenská 545, 356 01 Sokolov).
5. Oborová komise ČLK – výbor souhlasí (Hejna, Sokol, Černá, Hirt, Beran, Staňková,
Vitovják, Vorel, Zelený, Dvořák, Vojtíšek), aby prof. Bouška i nadále setrval ve funkci
předsedy Oborové komise ČLK. Mailem ze dne 8. 6. 2011 pan prof. vyslovil souhlas se
svým setrváním ve funkci předsedy, ale požádal Výbor o rozšíření členů komise, což bude
diskutováno na schůzi výboru. Výbor poprosil prof. Boušku, zda by nebylo možné o všech
aktivitách této komise informovat ve formě krátké písemné zprávy, která byla přístupná na
webu naší společnosti.
6. Dne 30. 8. 2011 se doc. Vorel zúčastnil jednání na MZ o připravovaném Listu o prohlídce
zemřelého a příslušné vyhlášce MZ. Návrh rozeslán členům výboru k připomínkám.
7. Monografie Tupá poranění - Nakladatelství Grada zaslala svoje připomínky k rukopisu
monografie. Kolektiv autorů naší společnosti provedl finální korekce a rukopis byl
27. 9. 2011 elektronicky předán vedoucímu redaktorovi dr. Lomíčkovi. Kniha by měla být

v tvrdých deskách, formátu A5, cena cca 270.- Kč a na pultech knihkupectví by se měla
objevit nejpozději začátkem prosince t.r.
Brno: 27. 9. 2011.
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