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

Zápis č. 8
z průběžného jednání výboru společnosti,
vedeného elektronickou cestou v období od 5. 10. 2011 do 3. 10. 2012.

Informováni a aktivně zapojeni - všichni členové.
Jednotlivé body jednání (seřazeno časově):
1. Schválení zápisu: Výbor připomínkoval a schválil zápis z jednání v Ostravici dne 4. 10.
2011.
2. Žádost o akreditaci 1. LF UK. MZ ČR požádalo o stanovisko k žádosti o akreditaci 1. LF
UK pro obor soudní lékařství. Po prodiskutování situace v celé republice bylo na Odbor
vzdělávání a vědy MZ ČR Mgr. Radce Stříbné odeslán dne 18. 10. 2011 dopis následujícího znění:
Vážená paní magistro,
akreditaci 1. LF UK pro obor soudní lékařství Výbor OS doporučuje.
Zároveň Vás chci informovat, že Výbor OS se dohodl, že předatestační kurz v délce cca 6 + 1 týdnů
budou všichni uchazeči z ČR absolvovat centrálně pod vedením doc. Klíra. Detaily v současné době
dolaďují koordinátoři lékařských fakult ve spolupráci se Společností soudního lékařství a soudní
toxikologie ČLS JEP a akreditační komisí MZ pro obor soudní lékařství.
S pozdravem
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda OS

3. Matlach I.: Vzhledem ke stížnostem MUDr. Matlacha na činnost a hlavně nelegálnost
obsazení Výboru OS trvajícím již několik let a k tomu, že tyto stížnosti již dosáhly až na
MZ ČR, byl vedením agendy s tímto spojené včetně agendy event. dalších stížností pověřen prim. MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., který s pověřením souhlasí. Pokud bude potřeba
ustanovit komisi pro přezkoumání jakékoliv stížnosti, bude tato komise pod vedením prim.
Dvořáčka sestavena operativně případ od případu. Dne 7. 9. 2011 informoval MUDr. Matlach dopisem náměstka pro zdrav. péči MZ ČR (MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA), mj.,
že cit: „V současné době můj právní zástupce zpracovává žalobu na zmíněnou společnost
mj. i pro uvedené pomluvy“.
4. Matlach II.: Výbor se rovněž zabýval opakovanou žádostí MUDr. Matlacha o zřízení
Soudnělékařského pracoviště v Libereckém kraji – Prosektura Mimoň. Předseda výboru
OS opakovaně hovořil s MUDr. Pavlem Novákem, členem rady resortu zdravotnictví Libe-
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reckého kraje. Situace týkající se provádění zdravotních pitev je v Libereckém kraji dlouhodobě velmi neutěšená. Nejenom proto výbor OS informoval ředitelku odboru zdrav. služeb MZ ČR MUDr. Helenu Sajdlovou, že plně podporuje zřízení jakéhokoliv soudnělékařského pracoviště kdekoliv v Libereckém kraji, pokud toto pracoviště bude splňovat podmínky na základní a personální vybavení stanovené v RL pro výkon č. 88101. Paní ředitelce Sajdlové na MZ ČR byl odeslán dne 20.10.2011 tento dopis:
Vážená paní,
MUDr. Helena Sajdlová
ředitelka odboru zdrav. služeb
MZ ČR
k čj: 66194/2011

Brno: 20. 11. 2011

Věc: MUDr. Matlach – žádost o zařazení na seznam soudně-lékařských pracovišť.
Vážená paní ředitelko,
na Váš dotaz ze dne 4. 10. 2011 ohledně opakované žádosti p. MUDr. Matlacha o zařazení do seznamu soudnělékařkých pracovišť Vám sděluji, že Česká společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie
ČLS JEP v žádném případě nic nenamítá proti zřízení dalšího pracovitě kdekoliv v ČR. Co se týče konkrétně
Libereckého kraje, tak jsem o možnostech provádění zdravotních pitev opakovaně hovořil s MUDr. Pavlem
Novákem, členem rady resortu zdravotnictví Libereckého kraje. Zcela obecně a vzhledem k této velmi neutěšené situaci OS plně podporuje zřízení a registraci nového pracoviště, samozřejmě za podmínky, že bude
dokladováno, že toto pracoviště splňuje všechny nezbytné podmínky specifikované v Registračním listu
výkonu č. 88101 „Provedení zdravotní pitvy na soudně –lékařském pracovišti“. K žádosti pana MUDr. Matlacha doklady zatím dodány nebyly. Po předchozích zkušenostech ovšem ale musím konstatovat, že i kdyby
byly, tak Česká společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP není tím, kdo by měl právo
zkoumat, zda doklady, které žadatel předloží, vždy odpovídají realitě.
Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru
České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP

5. Oborová atestační komise: Dne 3. 11. 2011 požádal předseda ČLS JEP prof. Blahoš výbor naší OS o návrh dvou kandidátů na členy oborové atestační komise pro soudní lékařství. Po telefonické domluvě s Mgr. Stříbnou z MZ ČR, bylo jako optimální počet kandidátů určeno 5 osob. Hlasování se zúčastnili (seřazeno časově): Dvořáček, Vitovják, Vorel,
Zelený, Hejna, Sokol, Hirt, Vojtíšek, Ondra, Dvořák, Klír, Černá.
Výsledky v počtu hlasů: Klír
11
Vorel
Hirt
Fryc
Kubišta
Strejc
Hejna
Sokol
Dvořáček

11
11
10
8
2
2
1
1

6. Posuzovatel pro toxi laboratoř: Výbor České společnosti soudního lékařství a soudní
toxikologie prodiskutoval a schválil nového posuzovatele pro odbornost 814 – toxikologická laboratoř, kterým je Mgr. Jan Pivnička z brněnského soudnělékařského pracoviště.
Své pozitivní stanovisko vyjádřili (bez titulů): Dvořák, Dvořáček, Černá, Hejna, Hirt, Macháček, Ondra, Sokol, Staňková, Vitovják, Vorel.

Zápis č. 8, str. 3

7. Noví členové:
a. Z ústředí ČLS přišla přihláška nového člena, kterým je MUDr. Markéta Kulvajtová
z ÚSL 3. LF UK Královské Vinohrady v Praze. Hlasování:
Pro: Beran, Ondra, Vitovják, Vorel, Sokol, Hejna, Staňková,
Proti: 0
Ostatní se hlasování nezúčastnili.
Dr. Kulvajtová byla přijata za člena OS.
b. Zároveň přišla zpráva o zrušení členství ke dni 7. 10. 2011 MUDr. Petra Laciny.
8. Garant členství: Místopředseda dr. Dvořáček navrhuje, aby každý nový člen OS měl svého garanta.
9. Akreditace LF Plzeň: Dne 2. 12. 2011 požádal Odbor pro vzdělávání a vědy MZ ČR
o odborné stanovisko k žádosti Lékařské fakulty UK Plzeň o akreditaci na teoretickou část
vzdělávacího programu mj. o udělení akreditace k zajišťování kurzu Soudní lékařství, obsaženého v lékařských vzdělávacích programech. Hlasování (seřazeno časově):
Pro: Staňková, Klír, Hirt, Zelený, Vorel, Vitovják, Macháček, Hejna, Sokol, Ondra, Dvoracek
Proti: nikdo
Nezúčastnil se: Beran, Černá, Dvorak, Procházka, Vitovják, Vojtíšek
10.

Akreditace LF Olomouc: Dne 15. 12.2 011 požádal Odbor pro vzdělávání a vědy MZ
ČR o odborné stanovisko k žádosti Lékařské fakulty UP Olomouc o akreditaci na teoretickou část vzdělávacího programu mj. o udělení akreditace k zajišťování kurzu Soudní
lékařství, obsaženého v lékařských vzdělávacích programech. Hlasování (seřazeno časově):
Pro: Hirt, Zelený, Sokol, Macháček, Staňková, Beran, Dvořáček, Dvořák, Vorel, Klír
Proti: nikdo
Nezúčastnil se: Beran, Černá, Hejna, Ondra, Procházka, Vitovják, Vojtíšek

11.

Akreditace LF Brno: Dne 16.12.2011 požádal Odbor pro vzdělávání a vědy MZ ČR
o odborné stanovisko k žádosti Lékařské fakulty MU Brno o akreditaci na teoretickou
část vzdělávacího programu mj. o udělení akreditace k zajišťování kurzu Soudní lékařství, obsaženého v lékařských vzdělávacích programech. Hlasování (seřazeno časově):
Pro: Staňková, Vorel, Sokol, Hejna, Dvořák, Klír, Beran, Macháček, Ondra, Dvořáček,
Proti: nikdo
Nezúčastnil se: Černá, Procházka,Vitovják, Vojtíšek, Zelený, Hirt

12.

Dne 20. 12. 2011 byl Mgr. Radce Stříbné z Oboru vzdělávání a vědy MZ ČR odeslán
souhlas s akreditací pro pracoviště Plzeň, Olomouc, Brno v následujícím znění:
Vážená paní magistro,
výbor České odborné společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP doporučuje akreditace pro následující Lékařské fakulty:
1. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno.
2. Lékařská fakulta Palackého univerzity Olomouc.
3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň.
Srdečně zdraví
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. - předseda výboru společnosti
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13.

Akreditace IPVZ: Dne 10.1.2012 požádal Odbor pro vzdělávání a vědy MZ ČR o odborné stanovisko k žádosti Institutu postgraduálního vzdělávání o udělení akreditaci
k zajišťování kurzu Soudní lékařství, obsaženého v lékařských vzdělávacích programech.
Hlasování (seřazeno časově):
Pro: Dvořáček, Vojtíšek, Zelený, Hirt, Vorel, Staňková, Hejna, Dvořák, Beran, Vitovják,
Macháček, Sokol
Proti: nikdo
Nehlasoval: Klír, Černá, Procházka, Ondra,
Dne 22. 2. 2012 bylo na MZ ČR odesláno souhlasné stanovisko Výboru OS.

14.

Výjimka ve splnění požadavků na nepodkročitelné minimum - personál laboratoře, konkrétně laborantky pro Toxikologickou laboratoř ÚVN Praha. S udělením výjimky souhlasí (seřazeno časově): Hirt, Vorel, Černá, Macháček, Ondra, Staňková, Dvořák, Hejna, Vitovják, Vojtíšek, Zelený.
Nesouhlasí: 0
Nevyjádřil se: Beran, Dvořáček, Procházka, Sokol,

15.

Prof. Fryc: Výbor odhlasoval návrh na zařazení prof. MUDr. Oldřicha Fryce do encyklopedické publikace chystané vydavatelstvím Perseus (viz rozeslaný mail od prof. Kouteckého). Zdůvodnění vypracoval doc. Vorel:
Prof. Oldřich Fryc od počátku devadesátých let dodnes mimořádně aktivně působí v české medicíně. Vzhledem k jeho dlouholeté praxi přednosty Ústavu soudního lékařství
Univerzity v Ženevě okamžitě po otevření hranic začal pomáhat naši soudnělékařské obci
v zapojení do celoevropských struktur, pravidelně přednáší na akcích pořádaných naší
společností, oponuje doktorské, disertační a habilitační práce a recenzuje vědecké monografie. V době své aktivní služby na ženevském ústavu soudního lékařství poskytoval stáže na svém pracovišti, a tak se významně podílel na vzdělávání mladých soudních lékařů
a nepřímo i na vzniku prvních laboratoří soudní molekulární biologie u nás. V současnosti je členem redakční rady časopisu Soudní lékařství a čestným čelenem výboru České
společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP.
Souhlasí (seřazeno časově): Hirt, Vorel, Vojtíšek, Beran, Dvořák, Sokol, Staňková, Hejna, Dvořáček, Ondra, Klír, Procházka, Zelený, Vitovják, Macháček,
Nesouhlasí: 0
Nehlasoval: Černá

16.

Dr. Císařová - čestné členství. Výbor OS dohlasoval návrh na udělení četného členství
paní MUDr. Olze Císařové.
Souhlasí (seřazeno časově): Hirt, Vorel, Sokol, Macháček, Černá, Klír, Vitovják, Vojtíšek, Zelený, Dvořáček, Ondra, Hejna, Dvořák, Beran, Procházka
Nesouhlasí: 0
Nevyjádřil se: Staňková
Byla vznesena prosba na dr. Císařovou, aby doplnila svůj životopis, který je k žádosti
o udělení čestného členství nutný. Do dnešního dne bohužel nebyl životopis dodán. Byl
požádán prim. Vitovják, zda by nebylo možné v této věci zaintervenovat.

17.

Dne 21. 5. 2012 bylo výborem OS schváleno stanovisko OS k problematice posuzování
ovlivnění řidičů návykovými látkami. Toto stanovisko bylo dne 21. 5. 2012 zasláno prof.
MUDr. Hirtovi, Ph.D. k podpisu a k vyvěšení na www-stránky naší OS.

18.

Matlach III - prosektura Mimoň.: Na ústředí ČLS JEP přišla žádost Obvodního odd.
PČR Ústeckého kraje o vyjádření k osobě prim. MUDr. Jiřího Fialky, CSc. a k osobě
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MUDr. Radka Matlacha v souvislosti se zřízením nestátního zdrav zařízení Prosektura
Mimoň.

Tato žádost byla předána naší OS k vyjádření k zodpovězení zadaných otázek. Dne 21. 5.
2012 byla odeslána odpověď tohoto znění:
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Vážený pan,
nprap. Mgr. Jan Štefan
Obvodní odd. PČR
Masarykova 47
400 01 Ústí n/Labem
ČJ: KRPU-84790-6/Tč-2012041013
Věc: Odpověď na Žádost o pomoc.

Brno: 21. 5. 2012

Vážený pane vrchní inspektore,
na Vaši žádost ze dne 2. 5. 2012 po projednání na Výboru naší společnosti Vám
v odpověď na Vaše otázky oznamuji následující:
1. Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie (dále jen OS), tak jako
odborné společnosti dalších oborů lékařských věd, tvoří součást České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).
2. ČLS JEP je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a
ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Pokud byste potřeboval další podrobnosti, najdete je ve Stanovách společnosti
(http://www.cls.cz/aktualne/stanovy-cls-jep-prijate-mimoradnym-sjezdem-delegatu-cls-jep-dne-7-12-2011928).
3. Pánové MUDr. Jiří Fialka, CSc. i MUDr. Radek Matlach jsou řádní členové naší
společnosti, MUDr. Fialka byl několik let i členem Výboru OS.
4. O nestátním zdravotnickém zařízení s názvem „prosektura Mimoň“ nám je známo
pouze to, že žádost o souhlas s jeho zřízením byla Ministerstvem zdravotnictví ČR
zamítnuta z důvodů nesplnění podmínek na vybavení. O tom, že by toto zařízení
bylo zřízeno, nám není nic známo. Co se týče stanoviska naší odborné společnosti
ke zřízení jakéhokoliv soudně lékařského pracoviště, není naprosto žádných námitek, samozřejmě za předpokladu splnění podmínek personálního, materiálového a
přístrojového vybavení. Tyto podmínky jsou volně dostupné na stránkách naší společnosti (http://soudnilekarstvi.cz/03_pro_odborniky/).
5. Naše OS nezaujímala stanovisko k žádnému podnětu pana MUDr. Jiřího Fialky.
S pozdravem

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru
České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Se zněním odpovědi:
Souhlasí (seřazeno časově): Dvořáček, Hirt, Zelený, Staňková, Vitovják, Macháček, Sokol, Vorel, Vojtíšek, Ondra,
Nesouhlasí: 0
Nehlasoval: Beran, Černá, Dvořák, Hejna, Procházka.
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Bohužel tato odpověď nebyla shledána Policií ČR dostatečnou a i přes několik osobních
telefonátů s nprap. Mgr. Janem Štefanem, ze kterých vyplývalo, že orgány PČR situaci
chápou, byla na adresu předsedy zaslána další žádost, formulovaná již spíše jako příkaz:
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Již bez hlasování výboru pouze po konzultaci s vědeckým sekretářem byla odeslána odpověď tohoto znění:
ČJ: KRPU-84790-6/Tč-2012041013

Brno: 13.7.2012

Věc: Odpověď na Žádost o doplnění zprávy ze dne 28.5. a Urgenci ze dne 9.7.2011.
Vážený pane nadporučíku a vážený pane nadpraporčíku ,
na Váš přípis ze dne 2. 5. 2012 nazvaný Žádost o pomoc, který nám byl přeposlána z ústředí ČLS
JEP s průvodním dopisem ze dne 7. 5. 2012, jsme po projednání na Výboru naší společnosti odpověděli doslova obratem. V této odpovědi jsme, dle našeho názoru, zcela vyčerpávajícím způsobem
odpověděli na všechny Vaše otázky. Také po našich telefonických rozhovorech jsem nabyl přesvědčení, že si rozumíme a jednáme se vzájemnou úctou a vstřícností. Proto jsem byl překvapen,
že v žádosti o doplnění ze dne 28. 5. 2012 volíte takto nezvykle imperativní dikci.
K Vašim jednotlivým příkazům, kterým však z větší části nerozumím:
ad 1: Bohužel nevím o tom, že by existovala aktuálnější verze Stanov naší společnosti, než je ta na
stránkách www (http://www.cls.cz/aktualne/stanovy-cls-jep-prijate-mimoradnym-sjezdemdelegatu-cls-jep-dne-7-12-2011-928). Nerozumím Vaší poznámce a nevím, co to je, když „internetový odkaz se jeví jako neplatný“, protože vytištěná verze, kterou Vám v příloze posílám, je stažená dnes ráno právě z těchto stránek.
ad 2: Nepodkročitelné minimum, tedy podmínky pro zřízení soudnělékařského pracoviště, jsou
taktéž na www stránkách (http://soudnilekarstvi.cz/03_pro_odborniky). Přiložený výtisk byl, stejně jako předchozí příloha, dnes ráno stažen právě ze stránek, které se Vám jeví jako neplatné. Tyto
požadavky jsou obsaženy v příloze 2 část IV vyhlášky MZ 92/2012 Sb.
ad 3: Ohledně informace o členství MUDr. Jiřího Závodského se budete muset obrátit na ústředí
ČEL JEP, kam jste směřovali Vaši původní prosbu o pomoc. Já sám, pokud bych chtěl aktualizované seznamy členů, či něco vědět o historii jejich členství, bych se musel obrátit na centrální evidenci.
ad 4: Nevím, jak mám doložit tvrzení, že „O nestátním zdravotnickém zařízení s názvem „prosektura Mimoň“ nám je známo pouze to, že žádost o souhlas s jeho zřízením byla Ministerstvem zdravotnictví ČR zamítnuta z důvodů nesplnění podmínek na vybavení. O tom, že by toto zařízení bylo
zřízeno, nám není nic známo.“ Přece pokud mi není něco známo, tak o tom nevím. Pochopte, že
dokládat, že něco nevím, je nesplnitelný úkol. Zamítnutí žádosti a zřízení „Prosektury Mimoň“
Ministerstvem zdravotnictví ČR by mělo doložit toto ministerstvo.
ad 5: Přikládám kopii dopisu prof. Blahoše řediteli KÚLK ze dne 9. 3. 2010, který je v bodě 5
zápisu č. 2 z průběžného jednání Výboru odborné společnosti uveden jako „příloha“. Zdůrazňuji
ovšem, že to není ani můj dopis ani dopis, který by byl adresován mně. Jde tedy o informace zprostředkované. Ve shodě s obsahem dopisu prof. Blahoše znovu konstatuji, že není právem odborné
společnosti zkoumat pravost a pravdivost listin a podkladů. Jak, anebo zda vůbec si tyto podklady
ověřil KÚLK, mi samozřejmě není nic známo.

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru
České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
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Nicméně ani tato odpověď nebyla shledána orgány dostačující a předseda obdržel další žádost
následujícího znění s přiloženou odpovědí (včetně přílohy nám. Vavrouška):
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Brno: 27. 7. 2012
ČJ: KRPU-84790-33/Tč-2012-041013

na Vaši žádost ze dne 23. 7. 2012 sděluji následující. Nepamatuji se, jakým způsobem jsem se úplně poprvé dozvěděl informaci o závěru vývoje problematiky „prosektury Mimoň“, ale bylo to pravděpodobně z MZ ČR. Pokud jsem uváděl, že si myslím, že
žádost o souhlas s jejím zřízením byla MZ ČR zamítnuta, myslel jsem tím, nevyslovení
souhlasu s jejím zřízením, což je totéž, neboť Prosektura Mimoň nebyla zařazena do seznamu Soudně lékařských pracovišť oprávněných provádět zdravotní pitvy. Podle posledních zpráv (viz kopie dopisu MZ jako příloha), v současné době ale není nějaký souhlas MZ nutný, neboť soudně lékařská pracoviště již nejsou financována MZ, ale zdravotními pojišťovnami. Je to proto již pouze záležitostí jejich smluv.
Pokud byste ke své práci potřebovali korespondenci mezi MZ ČR a panem MUDr.
Radkem Matlachem, bude se muset asi obrátit na odbor zdrav. služeb MZ ČR.
Co se týče názoru naší Odborné společnosti, tak znovu opakuji, že proti zřízení
jakéhokoliv soudně lékařského pracoviště, nikdy neměla naše odborná společnost žádných námitek, za předpokladu, že toto pracoviště bude splňovat podmínky personálního,
materiálového a přístrojového vybavení. Nicméně i kdyby odborná společnost námitky
měla, nemají naprosto žádnou váhu. To už jste ovšem zajisté zjistili sami.

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru
České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP

Příloha: Informační dopis nám. MZ ČR MUDr. Vavrouška ze dne 5.1.2012.
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MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA.
náměstek pro zdravotní péči

V Praze dne 5.1.2012
Č.j.: 66194/2011

Vážený pane doktore,
k Vašemu dopisu ze dne 7.9.2011 ve věci uvedení nestátního zdravotnického zařízení Prosektura
Mimoň do seznamu, který je součástí „Informace o soudně-lékařských pracovištích oprávněných
provádět zdravotní pitvy ve všech případech náhlých a násilných úmrtí včetně sebevražd, neznámých příčin smrti a úmrtí za nejasných okolností“, Vám sděluji následující:
Ministerstvo zdravotnictví v r. 2009 rozhodlo, že úhrada pitev již nadále nebude jako každoročně
probíhat složitým procesem uvolňování finančních prostředků z rozpočtu ministerstva, ale jako
každá potřebná péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pověřila Českou společnost
soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS J.E. Purkyně vypracováním nového kódu 88101
„Provedení zdravotní pitvy na soudně-lékařském pracovišti zdravotnického zařízení“, který byl od
r. 2010 v souvislosti s novelou vyhlášky č.134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami, vykazován těmi pracovišti, jež tehdy beze zbytku splňovala podmínky dané registračním listem tohoto nového výkonu. Seznam takových pracovišť odborná společnost poskytla prostřednictvím internetových stránek ministerstva i další odborné veřejnosti a
využily jej k uzavírání smluv i zdravotní pojišťovny.
S každým nově vzniklým soudně-lékařským pracovištěm je však již třeba postupovat v souladu
s platnými právními předpisy, tedy podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních (od 1.4.2011 již ale v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) provést registraci (což se podle nového zákona
nazývá oprávnění k poskytování zdravotních služeb) a v případě, že má být činnost zařízení hrazena z veřejného zdravotního pojištění, uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle
§§ 46 až 52. Z uvedených právních předpisů vyplývá, že Ministerstvo zdravotnictví se nevyjadřuje
ani k procesu registrace pracovišť patologie a soudního lékařství a toxikologie, ani k procesu výběrových řízení na uzavření smluv těchto pracovišť se zdravotními pojišťovnami. Není tudíž ani
oprávněno kontrolovat jejich činnost ani zjišťovat, zda zařízení splňuje podmínky k vykazování
kódu 88101. Podklady, které jste zaslal spolu se žádostí, abych Vaše zařízení uvedl do seznamu na
ministerském internetu „z moci úřední“, však dávají naději, že výběrové řízení na smlouvu se
zdravotní pojišťovnou pro Vás dopadne dobře. Jednak projevil zájem o Vaše služby sám krajský
úřad, vyhlašovatel výběrového řízení, jednak odborná společnost na dotaz ministerstva sdělila, že
zřízení a registraci nového pracoviště plně podporuje, samozřejmě při splnění podmínek specifikovaných v registračním listu kódu 88101. Doporučujeme proto, abyste podle uvedeného zákona postupoval a požádal krajský úřad o vyhlášení výběrového řízení na uzavření slouvy
k úhradě zdravotní pitev prováděných na Vašem soudně-lékařském pracovišti.
Zdravotním pojišťovnám dávám současně na vědomí, že „Informace o soudně-lékařských pracovištích oprávněných provádět zdravotní pitvy včetně sebevražd, neznámých příčin smrti a úmrtí za
nejasných okolností“ bude v co nejkratší době z internetových stránek Ministerstva zdravotnictví
odstraněna, protože pozbyla smyslu a smlouvy o úhradě zdravotní péče z prostředků veřejného
zdravotního pojištění je nadále třeba uzavírat na podkladě platného zákona o veřejném zdravotním
pojištění.
S pozdravem
Vážený pan
MUDr. Radek Matlach
Gutenbergova 5
460 01 Liberec 1
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19.

Nový člen MUDr. Kateřina Hrubá z Olomouce: Z ústředí ČLS byla poslána 2 přihláška
MUDr. Kateřiny Hrubé za člena společnosti. Zřejmě nějakým nedostatkem v komunikaci
na ústředí nemají záznam o schválení, a proto požadují schválení nové. S přijetím výše
jmenované:
Souhlasí (seřazeno časově): Hirt, Staňková, Vorel, Zelený, Hejna, Dvořák, Sokol, Ondra,
Vitovják
Nesouhlasí: 0
Nehlasoval: Beran, Černá, Dvořáček, Macháček, Procházka, Vojtíšek
MUDr. Kateřina Hrubá byla přijata za členku společnosti dne 18. 6. 2012.

20.

88101 – kultivace výkonu:
Předseda Pracovní skupiny MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů p. MUDr. Petr Pokorný upozornil, že stále ještě nebyl upraven text popisu zdrav. výkonu č. 88101 – „Provedení zdravotní pitvy na soudně lékařském pracovišti zdravotnického zařízení“ (tzv. kultivace). Z jednání Pracovní skupiny dne 21. 4. 2011 na MZ ČR vyplynulo, že popis musí
být upřesněn o dodatek: Nemorfologická vyšetření, jako např. toxikologická, mikrobiologická aj. nejsou součástí výkonu č. 88101 a mají být uhrazena pod samostatnými existujícími kódy. Problém je v tom, že popis výkonu je naprosto striktně omezen na 512 znaků.
Proto musel být text přeformulován do následující podoby:
„Zdravotní pitva na soudně-lékařském pracovišti zdravotnického zařízení v případech
náhlých a násilných úmrtí. Anamnéza, vnější a vnitřní prohlídka zemřelého, preparace,
odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením, provedení a vyhodnocení morfologických vyšetření, vypracování protokolu, diferenciálně-diagnostické úvahy, stanovení závěrů, technické i administrativní zajištění pitvy a předání zemřelého k pohřbu. Nemorfologická vyšetření, jako toxikologická, mikrobiologická aj. nejsou součástí výkonu
88101 a jsou hrazena pod samostatnými výkony“.
Se zněním souhlasí (seřazeno časově): Hirt, Ondra, Vojtíšek, Zelený, Staňková, Sokol,
Macháček, Vitovják, Černá
Nesouhlasí: 0
Nehlasoval: Beran, Dvořáček, Dvořák, Hejna, Procházka, Vorel
Tato verze byla dne 29. 5. 2012 odeslána ing. Švecovi, aby ji jako úpravu (kultivaci) vložil do popisu výkonů 88101.

21.

Nový člen Dr. Cristian Palmiere. Na návrh člena výboru dr. Hejny bylo hlasováno o
přijetí zahraničního člena dr. Palmieriho. Dr. med. Cristian Palmieri (*1972) pracuje ve
Švýcarsku na Univerzity Center of Legal Medicine v Lausane. Je absolventem italské
Univerzity of Genoa a má mnohaleté zkušenosti z Itálie, Velké Británie a Švýcarska. Jako
člen bude pro naši odbornou společnost zajisté přínosem.
Souhlasí: Hejna, Hirt, Vitovják, Sokol, Vorel, Ondra, Staňková, Macháček, Zelený, Dvořák, Černá
Nesouhlasí: 0
Nehlasoval: Beran, Dvořáček, Procházka, Vojtíšek,
Dr. Palmierimu bylo doporučeno, aby si, nejlépe cestou dr. Hejny, podal klasickou přihlášku na ústředí Purkyňovy společnosti, která, jakožto předem schválená bude obratem
potvrzena předsedou, nebo vědeckým tajemníkem. Přihláška potvrzena a odeslána na
ústředí ČLS JEP dne 12. 9. 2012.

Zápis č. 8, str. 13

22.

Prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D. udělení čestné medaile ČLS JEP.
Souhlasí (seřazeno časově): Hirt, Sokol, Macháček, Hejna, Staňková, Vojtíšek, Dvořák,
Ondra, Vorel, Zelený, Beran,
Nesouhlasí: 0
Nehlasoval: Černá, Dvořáček, Procházka, Vitovják,
Platné ke dni: 29. 6. 2012. Bohužel do dnešního dne p. prof. Novomeský nepředložil
krátký životopis. Stále proto tedy nemůže být návrh poslán na ústředí ČLS JEP.

23.

Nový člen MUDr. Štěpánka Kučerová z Hradce Králové: Na návrh přednosty ÚSL
Hradec Králové dr. Hejny bylo hlasováno o přijetí dr. Kučerové za člena společnosti. S
přijetím výše jmenované:
Souhlasí (seřazeno časově): Hirt, Staňková, Vorel, Vitovják, Dvořák, Sokol, Beran, Zelený, Vojtíšek, Hejna
Nesouhlasí: 0
Nehlasoval: Klír, Macháček, Procházka, Dvořáček, Černá, Ondra,
MUDr. Štěpánka Kučerová byla přijata za členku společnosti dne 20. 7. 2012. Dne 16. 8.
2012 přišla z ústředí ČLS JEP písemná přihláška, která byla s podpisem předsedy obratem odeslána zpět k evidenci.

24.

Prohlídky zemřelých patologem – stanovisko. Na požádání předsedy Výboru společnosti patologů p. prof. Ryšky, výbor naší OS dává toto stanovisko:

Stanovisko výboru
České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie

k prohlídce zemřelého.
Výbor společnosti zcela jednoznačně podporuje stanovisko SČSP, které odmítá provádění prohlídky zemřelého namístě úmrtí patologem.

Zdůvodnění
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách) v § 84 odst. 2 jasně určuje, kdo je povinen zajišťovat prohlídky těl zemřelých. V případě
úmrtí mimo zdravotnické zařízení jsou to kromě lékařů zdravotnické záchranné služby registrující
praktičtí lékaři, lékaři vykonávající lékařskou pohotovostní službu nebo lékaři, se kterými má kraj pro
tyto účely uzavřenu smlouvu.
Z odborného hlediska je nutno požadovat u prohlížejícího lékaře specializovanou způsobilost
v klinickém oboru, neboť účelem prohlídky těla zemřelého je konstatovat smrt nebo poskytnout neodkladnou zdravotní péči směřující k záchraně života. Metodika provádění prohlídek těl zemřelých je
navíc přímo obsažena v náplni vzdělávacího programu specializované způsobilosti v oboru všeobecné
praktické lékařství.
Požadování provádění prohlídek těl zemřelých po lékařích se specializovanou způsobilostí v oboru
patologie je tedy i přes zdánlivou souvislost nepřípustné, nemající oporu v právních předpisech a takovou praxi by bylo nutno hodnotit jako tzv. non lege artis.
Od prohlídek těl zemřelých je přitom nutno odlišovat účast soudních lékařů – znalců při tzv. ohledání,
které provádějí orgány činné v trestním řízení podle trestního řádu (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nicméně i v tomto případě musí předcházet prohlídka těla zemřelého klinickým lékařem.
Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru
České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP

V Brně: 21.8.2012.
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25.

Nový člen Doc. Dr. Grzegorz Teresinski z Lublinu (Polsko): Na návrh přednosty ÚSL
Hradec králové dr. Hejny bylo hlasováno o přijetí Doc. Teresinského za člena společnosti. S přijetím výše jmenovaného dne 12. 9. 2012:
Souhlasil: Černá, Dvořáček, Dvořák, Hejna, Hirt, Macháček, Ondra, Sokol, Staňková, Vitovják, Vojtíšek, Vorel, Zelený
Nesouhlasil: 0
Nehlasoval: Beran, Klír, Procházka

26.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích: Výboru OS byl zaslán návrh novelyákona o provozu na pozemních komunikacích. Vedoucí sekce toxikologů RNDr. Staňková
má za toxikologickou sekci jednu připomínku, a to, aby na str. 1, v odstavci 3 – „pokud
množství NL v krvi řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem“ bylo v krvi zaměněno na v séru. Jinak se zněním:
Souhlasí (seřazeno časově): Hirt, Staňková, Dvořáček, Sokol, Zelený, Černá, Vorel, Dvořák, Vitovják
Nesouhlasí: 0
Nehlasoval: Beran, Hejna, Macháček, Ondra, Procházka, Vojtíšek

27.

Nepodkročitelná minima toxikologické laboratoře:
Výbor společnosti trvá na verzi nepodkročitelných personálních minim odbornosti 814 laboratoř toxikologická, které zveřejnil na svých webových stránkách
www.soudnilekarstvi.cz. Ve stejném dokumentu je už vypracovaný systém externího
hodnocení kvality včetně hodnocení úspěšnosti.

V Brně: 3. 10. 2012.

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
předseda výboru

Doc. MUDr. František Vorel, CSc.
vědecký tajemník

