Zpráva o činnosti výboru
za období 16.2.2010 – 13.2.2014
1. Za uvedené období výbor jednal 15x. Z toho většinu přímo, menší část „per
rollam“. Všechny zápisy v plném znění jsou k dispozici na stánkách naší OS:
http://soudnilekarstvi.cz/06_zapisy/
2. Za toto období byly dány do provozu www stránky, které jsou průběžně
aktualizovány.
3. Byla vytvořena skupina E-mailových adres, které tvoří všichni přednostové
Ústavů a oddělení a všichni členové, kteří o pravidelné informace projevili
zájem. V současné době je to celkem 31 adres.
4. Revizní komise a pokladník se od r. 2010 snaží o kontrolu financování OS.
5. Průběžně jsou řešeny opakované stížnosti Dr. Matlacha. Podrobnosti jsou
v zápise včetně příloh. Výbor OS opakovaně a všem adresátům těchto
stížností zdůrazňuje, že OS nemá a nikdy neměla žádné připomínky ke
zřízení jakéhokoliv nového soudnělékařského pracoviště. Samozřejmě za
podmínky, že bude splňovat kritéria Nepodkročitelného minima pro
personální a přístrojové vybavení
(http://soudnilekarstvi.cz/03_pro_odborniky/ )
6. Byl schválen anglický název OS a tento byl umístěn na stránkách naší OS.
(The Czech Society for Legal Medicine and Forensic Toxicology of the
Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyne).
7. Bylo dosaženo toho, že soudní lékařství bylo MZ ČR přeřazeno z
certifikovaného kurzu zpět mezi základní obory.
8. Byl vytvořen, upraven a v současné době již spolehlivě funguje tzv.
UNIKOD 88101 „Provedení pitvy na soudnělékařském pracovišti
zdravotnického zařízení“.
9. Bylo vydáno stanovisko OS, že „výsledky zkoušek dechovými analyzátory
nelze považovat za totožné s hladinou alkoholu v krvi. Přínos těchto zkoušek
je nedocenitelný, ovšem jejich výsledky nelze stále považovat za více, než
orientační“.
10.Byla vypracována upřesňující kritéria pro oceňování členů OS a kritéria pro
nejlepší monografii za poslední 3 roky. Podrobnosti opět na
(http://soudnilekarstvi.cz/03_pro_odborniky/).
Bylo zjištěno, že v minulosti existovala pro členy OS tzv. „Reinsbergova
cena“. Bohužel nikdo o této ceně nic bližšího neví. Vzhledem k tomu, že
záměrem odstupujícího výboru je tuto cenu obnovit, všichni členové se
vyzývají, aby podali jakékoliv informace výboru OS.

11.Průběžně probíhají práce na celostátní učebnici. Koordinátorem je prof. Hirt.
Jako autor se může stále ještě přihlásit kdokoliv s jakoukoliv kapitolou,
samozřejmě pokud již není uzavřena. Kniha je hotova asi z 1/3. Pro úplnost
kompletně hotové, uzavřené kapitoly jsou Historie soudního lékařství,
Dopravní nehody, Tupá poranění, Střelná poranění. Během měsíce března
budou dokončeny kapitoly „Poranění ostrým předmětem a rány kousnuté“
pod vedením prim Berana a kapitola „Udušení“ pod vedením dr. Hejny.
Každou z těchto částí se snažíme vydávat napřed jako samostatnou
publikaci, aby byla veřejnosti k dispozici co nejdříve. Menší kapitoly jako
články v odborném tisku, větší jako součást monografií, a nejrozsáhlejší
kapitoly jako samostatné monografie.
12.S vedením České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP bylo vydáno
společné stanovisko týkající se kompetence k vypracovávání znaleckých
posudků. Podrobnosti http://soudnilekarstvi.cz/03_pro_odborniky/
13.Byly zpřesněny „Pokyny pro autory“ článků do našeho časopisu a to jak
v české, tak v anglické verzi. http://soudnilekarstvi.cz/03_pro_odborniky/.
14.Časopis Soudní lékařství byl zařazen mezi časopisy evidované ve SCOPUS,
což je pouze o jeden stupínek níže, než časopisy s IF.
15.Výbor řešil a snad už definitivně vyřešil spolu s Policejním presidiem
pravidla pro pokládané otázky a účtování znalečného u soudních pitev.
16.Výbor opakovaně vyjadřoval připomínky k legislativě, aktuálně inicioval
novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, jejíž potřeba vznikla
po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (předpokládaný nesouhlas
s pitvou).
17.Výbor opakovaně připomínkoval snahy o rekodifikaci zákona o znalcích.
18.V rámci změny systému atestací se členové výboru pravidelně účastní
atestačních zkoušek.
Praha: 14.2.2014.
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