
   Zápis z 6.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti,  
konaného dne  15 04 2015 od 13,00  hodin, Luhačovice 

(Salonek, KD Elektra Luhačovice ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni (abecedně):  MUDr. Alena Adamíková, Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., Prof. 
MUDr. Martin Haluzík, DrSc, MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Doc. 
MUDr. Silvie Lacigová, PhD.,  MUDr. Jindřich Olšovský, PhD,  Prof. MUDr. Terezie 
Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin Prázný, PhD,  MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. 
Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, 
PhD. MUDr. Jitka Zemanová. 
Omluveni: MUDr. Jan Brož,  MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, 
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně. Jednání  bylo zahájeno   dne 15 04 2015  v 13,00   a  ukončeno ve 15,00.  
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle připraveného programu:   

1.     Kontrola minulého zápisu.   
2.     Aktuální informace, organizace Luhačovic.  
3.     Novinky v legislativě.    
4.     Zásady převzetí záštity výborem ČDS. 
5.     Předpis ČDS 02.  
6.     Výsledky hlasování o Ceny výboru ČDS.   
7.     Vzdělávání v diabetologii, novela Z 95,  perspektiva oboru.  
8.     Transparence vztahů lékaři / farma firmy.   
9.     Výsledky Sjezdu delegátů ČLS JEP v 01-2015. 
10.   Těhotenství a diabetes.  
11.   Sazebník výkonů.  
        a) Nasmlouvání nových kódů.   
   b) Změna legislativy tvorby Sazebníku.  

12.   Podiatrická sekce. Pravidla Schvalování  podiatrických ambulancí.   
13.   Edukační pracoviště. 
14.   Doporučený postup oko.  
15.   Přednášky na kongres ČIS Praha. 2x60min.   
16.   ELIZA, hospitalizovaní diabetici.  
17.   Informace pokladníka. 
18.   Jednání se ZP, SUKL. Regulace, Dia léčiva a PZT.   
        a)Testovací proužky ketonemie, glykosurie a ketonurie. 
        b)Jednání se SUKL a VZP. 
19.   Různé.       

              a) Vyh. 450/2004 Sb., o označování  složení potravin.     
     b) Kandidáti na Sponzorship EASD (Lilly)  
              c) Novinky DAČR.  

   d) Žádost o převzetí záštity Horizont událostí: komplikace diabetu 2015. 
   e) Certifikovaný edukační kurz v IKEM. 
              f) Žádost MUDr. Tomáše Pelcla o podporu na kongres ADA/USA/poster.  
   g) Internetové hlasování výboru  per rollam. 
              h) Grantové projekty.   
   i ) Revize doporučených postupů ČDS. 
             j ) Žádost o zveřejnění upoutávky na minisymposium.   
Per rollam projednané: 
      20.   Žádost o Záštity akcí Hlavolamy 2015 a DIA cyklus seminářů.    
      21.   Návrh členů AK MZ pro obor Dětská endokrinologie a diabetologie. 

      22.   Cena Josefa Hlávky za původní vědeckou knižní práci. 
      23.   Hlasování výboru ČDS na zasedání, per rollam.   
      24.  Zásady převzetí záštity výborem ČDS. 



      25.   Předplatné časopisu Vnitř. lékařství pro členy ČDS. 
      26.  Transparence vztahů lékaři – farma firmy. 
      27a. Programový organizační výbor Luhačovice. 
      27b. Změny stanov IDF, revize 2015.  
      27c. Žádost MUDr. Jirkovské o podporu aktivní účasti na ISFD 2015. 
      27d. Žádost MUDr. Venerové o podporu aktivní účasti na ISFD 2015. 
      27e. Hlasování o Cenách ČDS. 
      27f.  Objednávka služeb na 51. Luhačovické dny. 

      27g. Žádost o převzetí záštity Horizont událostí: komplikace diabetu 2015.           
      27h. Pioglitazon, Pio/Metformin, Pio/Alogliptin. Indikace. SPC.  
      28a. HoZ posudky, KLPK03-15.  
      28b. SUKL. Hodnotící zprávy.  
      29.   Noví členové ČDS ČLS JEP, nové podiatrické  a edukační pracoviště.  
      30.   Další zasedání výboru ČDS.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1. Kontrola minulého zápisu.     Refer. Pelikánová. 
Vysloven souhlas se zápisem č..05  ze zasedání výboru ČDS v 01 / 2015 a konstatováno, že 
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.    
Usn. č. 2015 / 34:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas s plněním úkolů.  
 
Ad 2. Aktuální informace, organizace Luhačovic. Refer. Pelikánová. Příloha I / 1, bod 2  
Výbor jednal o podrobnostech realizace sjezdu. Uzavření smlouvy o kongresu 
LUHAČOVICE 51 ( 2015) ,viz příloha.  Stanoven termín 52.  luhačovických diabetologických 
dnů, které se budou konat  ve dnech  14. – 16. 04. 2016.                  
Usn. č. 2015 / 35: Výbor ČDS rozhodl o termínu dalšího kongresu, jak shora uvedeno. 

Ad 3. Novinky v legislativě. Vláda  a Parlament.  Refer. Rušavý.           Příloha I / 2 ,bod 3 
Sdělil, že Merhaut se nemohl zasedání ze zdravotních důvodů účastnit, ale pro informaci 
doporučil  uvedení novinek  v zápisu. Vydané předpisy:  1 / 2015 Sb.,  2 / 2015 Sb.,  Z 48 
/1997 Sb., příloha 5-  lázeňská   léčba. Sdělení MZ ČR 13 / 2015 Sb.,  ( 1/2015/DZP), 
regulované ceny  ve zdravotnictví   rok 2015. Další referované materie viz příloha. 
Usn. č. 2015 / 36:  Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 4. Zásady převzetí záštity výborem ČDS. Refer. Rušavý,               Příloha I / 3, bod 4 
Diskuze proběhla s výsledkem, že udělování záštit na další akce, než které jsou 
odsouhlaseny (celostátní akce) bude vždy projednáváno rok dopředu, na zasedání výboru 
osobně s hlavním organizátorem, vždy s rámcovým programem. Konkrétně na rok 2016 je 
nutné podat žádosti do konce října 2015. Celostátní odsouhlasené akce a úplné znění o 
záštitách od 16 04 2015 viz příloha./ zapracováno výborem usnesené. 
Usn. č. 2015 / 37:  Výbor ČDS  schválil, jak shora uvedeno.   
   
Ad 5. Předpis ČDS 02, Pravidla podpory účasti-kongresy, stáže.      Příloha I / 4, bod 5 
Předpis  ČDS 02 byl dále kultivován. Každý člen ČDS může žádat o finanční podporu na 
zahraniční cestu 1x ročně. Výbor je schopen podporovat členy do částky 500 000 Kč. 
Usn. č. 2015 / 38:  Výbor ČDS  schválil předpis.  
 
Ad 6. Výsledky hlasování o Ceny výboru ČDS. Refer. Škrha.           Příloha I / 5, bod 6 
Hlasování bylo ukončeno dne 11 03 2015, hlasovalo 14 členů výboru ČDS. Úplný text zápisu 
v příloze. Cenu prof. Páva za orginální článek získal doc. Cinek a kol, cenu prof. Bartoše pro 
autora do 40 let věku získala dr. Kahleová a kol a cena prof. Syllaby za monografii byla 
udělena doc. Štechové.  
Usn. č. 2015 / 39:  Výbor ČDS  schválil výsledky hlasování.  
 
Ad 7. Vzdělávání a perspektiva v diabetologii, NNZ 95. Ref. Škrha.       



Prof. Škrha informoval o jednání okolo novely zákona 95. Diskuze probíhají a nejsou zatím 
uzavřeny. Je plánována redukce ze současných 46 atestačních oborů na 31 oborů. Uvažuje 
se, že vnitřní lékařství bude jako základní obor a specializace jako nástavbové obory. Není 
jasné, zda diabetologie a endokrinologie zůstane jako společný obor. 
Usn. č. 2015 / 40:  Výbor ČDS vzal informaci na vědomí.   
 
Ad 8. Transparence vztahů lékaři/farma firmy.  
Ad 9. Výsledky Sjezdu delegátů ČLS JEP.  
Body  staženy  z programu.  
  
Ad 10. Těhotenství a diabetes. Doporučený postup.      Refer. Haluzík.          
prof. Haluzík informoval členy výboru, že jednání s gynekologickou ohledně uznání ČDS 
schváleného standardu diagnostiky a léčby gestačního diabetu probíhá zatím negativně. 
Současný stav vyvolává chaos. Praktickým problémem je hrazení testačních proužků pro 
monitoraci glykémie (u GDM) a ketonurie (nejasnost v doporučeních a úhradě). Je nutné 
upravit doporučení ČDS (zahrnout monitoraci ketonurie v těhotenství, případně DM1 a DM2) 
a osobnějednat na VZP (prof. Pelikánová a prof. Haluzík).  
Usn. č. 2015 / 41: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.   
  
Ad 11. Sazebník výkonů.   
a) Nasmlouvávání nových kódů. 
Nasmlouvání nových kódů probíhá u malých pojišťoven, VZP zatím nasmlouvat nové kódy 
diabetologickým ordinacím odmítá. Je nutné vyvolat osobní jednání s VZP – prof. Pelikánová 
(dr. Račická). 
Usn. č. 2015 / 42: Výbor ČDS vzal na vědomí.  

 
b) Novela Zákona 48/1997 o Sazebníku výkonů.             Příloha I / 6, bod 11b 
Výbor ČDS se seznámil se  změnou  transparenční novely Z 48 § 17,odst. 4, viz příloha, 
pojednávající o tvorbě Sazebníku ( Vyh 134/1998 Sb.)  
Usn. č. 2015 / 43: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
  
Ad 12. Podiatrická sekce.                 Refer. Jirkovská.       

Pravidla Schvalování  podiatrických ambulancí.  Prof. Jirkovská informovala o nových 

pravidlech schvalování podiatrických ambulancí – navrhuje používat „německý model“, který 
v nejbližší době vystaví na web. Plánuje realizovat revize již schválených podiatrických 
ambulancí. 
Usn. č.  2015 / 44: Výbor ČDS projednal téma a vzal na  vědomí.   
 
Ad 13. Edukační pracoviště.                      Refer. Jirkovská.   
Informovala o práci pracovní skupiny výboru pro edukace: a) Ve spolupráci s DiaStylem 
bude proveden průzkum kvality edukace v regionech, b) doc. Šumník plánuje edukační kurz 
pro edukátora, c) bude sledován stav nutriční edukace v ambulancích, d) je plánován pilotní 
projekt skupinové edukace, finanční záruka výborem ČDS bude projednána v 06 / 2015. 
Předpokládaná suma je 400 000,- Kč, určená především na realizaci programů na 
edukačních pracovištích, termín podání žádosti na VZP je do konce dubna 2015.   
Usn  č. 2015 / 45: Výbor ČDS  projednal a vyslovil souhlas.   
 
Ad 14. Doporučený postup oko.    
Staženo z programu, bude projednáno příště.    
 
Ad 15. Přednášky- kongres ČIS Praha. 2x60min.    Refer.Pelikánová .  
ČDS byla vyzvána uspořádáním bloku na kongresu ČIS s tématem Diabetologie. Termín 
konání 22.- 25. 11. 2015. Přihlásili se: Kvapil, Jirkovská, Adamíková, Lacigová, Škrha, 
navržena Andělová, Prof. Kvapila a MUDr. Andělovou informoval o této problematice prof. 



Rušavý 19.04.2015. Do týdne je nutné zaslat témata prof. Škrhovi, který je pověřen 
docizelováním programu.   
Usn. č.  2015 / 46: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas. 
 
Ad 16. ELIZA, hospitalizovaní diabetici.  Refer.členové.   
Problém kvality péče o hospitalizované diabetiky na interně, chirurgii a dalších oborech 
vnímá výbor jako důležitý. Bylo navrženo vytvořit pracovní skupinu, do které se hlásili 
prakticky všichni členové výboru. Vzhledem k její pružnosti bylo dohodnuto vytvořit malou 
skupinu (Prázný, Anděl, Škrha J Jr.), která bude pravidelně informovat členy výboru o své 
činnosti. 
Usn. č. 2015 / 47: Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.   
 
Ad 17. Informace pokladníka.  Refer.  Hradec.      
Kompletní informace budou předneseny v Luhačovicích na Plenární Členské schůzi a budou 
přiloženy k zápisu PS. 
Usn.  č. 2015 / 48:   Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 18. Jednání se ZP. SUKL. Regulace, Dia. léčiva a PZT.     
a)Testační proužky ketonemie, glykosurie a ketonurie.   
Jde o střet dvou práv. Jedno je založeno na Z 48, příl. 3C, kde není žádná limitace 
k preskripci proužků, Druhé založeno na principu Z 526 o regulovaných cenách, kde si VZP i 
SZP vytvořily sponte sua  vlastní katalogy a úhradové metodiky včetně omezení preskripce  
těchto  komodit, přestože ZP nejsou nadány cenovou pravomocí.  Cenové rozhodnutí či 
předpis může vydat MZ nebo SUKL.  Pojišťovny nejsou regulačním cenotvorným orgánem, 
jak plyne z  judikátu NSS z 03-2015. Testační proužky na glykosurii a acetonurii – hrazení u 
DM1 – problém trvá a bude nutné dále o změnu usilovat (viz bod programu č.10). 
Usn.  č. 2015 / 49: Výbor ČDS vzal na vědomí tématiku.  
 
b) Jednání se SUKL a VZP. 
Prof. Pelikánová informovala o schůzce představitelů výboru ČDS (Pelikánová, Kvapil) + 
ředitel SUKL + nám. ředitele pro zdravotní péči VZP MUDr. JUDr. Petr Honěk. Schůzka byla 
pracovní a pozitivní. Byl diskutován problém úhrady krátkých analog. Zatím se nebude 
úhrada měnit. ČDS se bude snažit doložit další důkazy o jejich efektivitě. Diskutováno o 
rozdělení skupiny dlouze působících inzulínů. Zatím neúspěšně bylo jednáno o snížení 
HBA1c na 53 mmol/mol při úhradě nasazení nových antidiabetik. I když jsou medicínské 
důvody při časné zahájení léčby moderními antidiabetiky jasné, nedošlo ke změně úhrady. 
Usn.  č. 2015 / 50: Výbor ČDS vzal na vědomí tématiku.  
 
Ad 19.  Různé .   
a)Vyh. 450/2004 Sb., o označování složení potravin. Refer. Pelikánová.    
Problém značení složení potravin (sacharidy-cukry). MZe bylo dopisem ze dne 25.1.15 
požádáno o úpravu Vyhlášky a novelizaci v souladu s odborným názvoslovím. Označení 
potravin (cukry, sacharidy). Dopis byl odeslán, ale pravděpodobně nebude vůle označení 
změnit. Spíše bude nutné se označení přizpůsobit a příslušně edukovat pacienty..  
Usn.  č. 2015 / 51:   Výbor ČDS projednal tématiku, vyslovil souhlas. 
 
b) Kandidáti na Sponzorship EASD (Lilly).  Refer.Pelikánová     Příloha I / 7, bod 19 b 
Kandidáti na Sposorship EASD od firmy Eli Lilly: prof. Pelikánovou a prof. Škrhou bylo 
vybráno 10 lékařů, kteří zaslali abstrakt. Jejich seznam je v příloze zápisu a bude vyvěšen na 
www.diab.cz. 
Usn.  č. 2015 / 52:   Výbor ČDS projednal tématiku, vyslovil souhlas. 
 
c) Novinky DAČR. Refer. Kvapil.  

Dne 27012015 proběhlo celorepublikové shromáždění DAČR, které přijalo úpravu stanov 
odpovídající NOZ. Nově je DAČR, z.s. (zapsaný spolek). Bylo ustaveno čestné 



předsednictvo, do kterého byli zvoleni prof. Svačina a prof. Rybka (čestný předseda). 
Bylo zvoleno presidium: MUDr. Adamíková, Bc. Havlová, ing. Horák, MUDr. Karen, prof. 
Kvapil, JUDr. Letocha, Doc. Prázný. Vicepresident JUDr. Letocha, prezident prof. Kvapil. 
Usn.  č. 2015 / 53: Výbor ČDS  vzal na vědomí a poblahopřál zvoleným.   
  
d) Žádost o převzetí záštity Horizont událostí:komplikace diabetu 2015. 

Schválení proběhlo per rollam, viz bod 27g.   
  
e) Certifikovaný edukační kurz v IKEM.       Refer. Jirkovská 
Kurz neopravňuje sestru k vykonávání bodovaného výkonu pro samostatnou edukaci, 
potřebuje k tomu ještě kurz v Brně, který v současnosti neexistuje. podle poslední podoby 
Sazebníku může vykazovat kód reedukace sestra s indexem S3, který je definován podle 
sester ČAS, který tento kód projednávají na PS pro Sazebník, jako sestra s certifikovaným 
kurzem pro edukaci + jakýmkoli pomaturitním specializačním studiem  (PSS) nebo jako 
sestra s PSS pro edukaci a diabetologii. Bylo navrženo jednat o úpravu v žádosti o tento bod 
- zajišťují sestry ČAS a sestry z diabetologické sekce ČDS.  
Usn.  č. 2015 / 54: Výbor ČDS  vzal na vědomí. 
 
f) Źádost MUDr. Tomáše Pelcla o podporu na kongres ADA/USA/poster. 
Kolega  požádal výbor ČDS o finanční podporu  na aktivní účast kongresu ADA/USA , a to 
podle předpisu ČDS č. 02, § 4, odst. 1, písm.b).    
Usn. č. 2015 / 55: Výbor ČDS  schválil podporu ve výši 30 000,- Kč proti vyúčtování. 
 
g) Internetové hlasování výboru ČDS per rollam.   Refer. Pelikánová. 
Bude diskutováno podrobně na příští schůzi výboru. Trend snaha per rollam  maximálně 
omezit, témata zařazovat především na jednání výboru.  
Usn. č. 2015 / 56: Výbor ČDS s definitivní platností rozhodl, že jakékoliv finanční 
podpory a úhrady z prostředků výboru ČDS nebudou per rollam řešeny vůbec. Dále 
definitivně rozhodl, že záštity s/ i bez  finanční podpory nebudou per rollam řešeny 
vůbec. Hlasování o uvedených skutečnostech per rollam není přípustné. Zapisující 
kapitolu per rollam  MUDr. Merhaut v mezidobí zasedání je povinen takový návrh nepřijmout 
k per rollam hlasování a návrh nesmí zapsat do kapitoly jednané per rollam. Toto Usnesení 
nabývá účinnosti dnem 16 04 2015. 
 
h) Grantové projekty.          Refer. Pelikánová. 
Grantové projekty. Finanční situace ČDS umožňuje podpořit nadějné projekty, které povedou 
k rozvoji diabetologie. Na příští jednání výboru bude diskutováno ohledně témat, způsobu 
řešení, koncové částce a jakým způsobem bude probíhat kontrola výsledků 
Usn. č. 2015 / 57: Výbor ČDS  schválil výše uvedené. 
 
i ) Revize doporučených postupů ČDS.    Refer. Pelikánová. 
Stále se nám nepodařilo revidovat doporučené postupy ČDS. Nejpalčivěji potřebujeme 
doporučený postup pro léčbu diabetu 2. typu, který stále není dokončen. Jeho dokončením 
byl nyní pověřen prof. Škrha, který již v minulosti tento zcela zásadní doporučený postup 
připravil. 
Usn. č. 2015 / 58: Výbor ČDS  schválil výše uvedené. 
 
j ) Žádost o zveřejnění upoutávky na minisymposium.  ref. Pelikánová. 

Mini-symposium on Insulin in Control of Energy Expenditure &  Adipose Tissue Biology, které se bude 
konat 11.5.2015 ve FÚ AVČR. V programu, který je k dispozici, je řada zahraničních odborníků. 
Usn.č. 2015 / 59: Výbor ČDS schválil umístění akce na www.diab.cz. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 



Per rollam projednané. 
Ad  20. Žádost o Záštity akcí Hlavolamy 2015 a DIA cykl.seminářů.   Příloha II / 1, bod 20 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Prof. Kvapil podal dne 21012015 
žádost o záštitu výborem ČDS pro aktivitu Hlavolamy 2015 a druhou žádost 21012015 o 
záštitu výborem ČDS pro aktivitu DIA cyklus seminářů 2015. Obě žádosti spojeny s použitím 
loga ČDS a nežádány finanční dotace. Bližší viz příloha. Obě aktivity schváleny ke 
dni 23012015, v navrhovaném znění.( použití loga ano, finance ne).  
Usn. č. 2015 / 60:   Výbor ČDS schválil záštitu oběma akcím ke dni 23 01 2015.  

   
Ad  21. Návrh členů AK MZ pro obor Dětská endokrinologie a diabetologie. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.  Pelikánová podala návrh: (bez 
titulů abecedně): Dvořáková (EU Praha), Lébl (Praha), Neumann (HK), Novotná (Brno), 
Škvor (Ústí/n/l), Šnajdrová (Praha), Šumník (Praha), Zapletalová (Olomouc). 13 členů výboru 
ČDS vyslovilo souhlas s návrhem, který byl tímto přijat, a to ke dni 24 01 2015. Dopis na MZ 
ČR zašle Pelikánová. 
Usn. č. 2015 / 61:   Výbor ČDS schválil výše uvedený návrh  ke dni 23 01 2015.  
  

Ad 22. Cena Josefa Hlávky za původní vědeckou knižní práci.    Příloha II / 2, bod 22 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Návrhy ad Český literární fond do 

30 01 2015. Pelikánová navrhla knížku Prof. Jirkovské „Jak si kontrolovat a zvládat 
diabetes. Manuál pro diabetiky.“  13 členů výboru ČDS vyslovilo souhlas s návrhem, 
který byl tímto přijat, a to ke dni 24 01 2015. Dopis na Český literární fond zašle 
Pelikánová. Anotace viz příloha.   
Usn. č. 2015 / 62:  Výbor ČDS schválil výše uvedený návrh ke dni  24 01 2015, který musí 
být zaslán ČLF do 30 01 2015. 
  
Ad 23. Hlasování výboru ČDS na zasedání, per rollam.                    Příloha II / 3, bod 23  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Merhaut popsal rozdílné kvorum, 
potřebné pro schválení na zasedání a per rollam, viz příloha.   
Usn. č. 2015 / 63: Výbor ČDS  vzal na vědomí a vyslovil jednoznačný souhlas se status quo.   
Podle nových předpisů : § 3 odst. 1: Jednání orgánu může být v oznámený čas zahájeno a 
orgán se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem 
hlasovat.  Odst 4: Je-li hlasováno per rollam, je usnesení přijato, hlasovala-li pro návrh 
alespoň polovina všech členů příslušného orgánu.   
 
Ad 24. Zásady převzetí záštity výborem ČDS.                             Příloha II / 4, bod 24  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Tyto zásady byly schváleny 
výborem ČDS formou per rollam ke dni 01 02 2015 a tímto dnem nabývá účinnosti, která  
trvá od 01 02 2015  do 15 04 2015, kdy bude toto usnesení přímo na zasedání potvrzeno, 
případně autoremedurou doplněno. Výbor ČDS si vyhrazuje právo dopracovat toto usnesení 
případnými dalšími podmínkami tak, že definitivní Usnesení výboru ČDS bude schváleno na 
6. Zasedání výboru ČDS v Luhačovicích dne 15 04 2015. 
Usn. č. 2015 / 64: Výbor ČDS  vyslovil souhlas s uvedeným ke dni 01 02 2015.  
 
Ad 25. Předplatné časopisu Vnitř. lékařství pro členy ČDS.               
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam, a to v návaznosti na zápis 05,    
bod 9. Facta Medica, dr Skalková v souladu s bodem 9 oznámila konečný počet 514lékařů.  
Návrh částka za jedno vydání 65 Kč, za jedno vydání 514 x 65 = 33 410 Kč, celkem za rok 
400 920 Kč. Frekvenci a  způsob platby určí předsedkyně. Žádosti umístit na Luhačovických 
diabetologických dnech reklamní roletku  vydavatelství vyhověno.  Žádosti časopisu VnL o 
uvedení v kongresových materiálech jako mediální partner kongresu vyhověno.  
Usn. č. 2015 / 65: Výbor ČDS  vyslovil souhlas 15+ s výše uvedeným ke dni 03 02 2015.   
 
Ad 26. Transparence vztahů lékaři-farma firmy.                                   Příloha II / 5, bod 26 



Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Merhaut upozornil na zvýšenou 
aktivitu státních orgánů ve věci, vydal právní rozbor současné situace a zdůraznil nutnost 
důkladné kontroly podpisů všech smluv a dohod s farma firmami, s ohledem na možné 
forensní následky.(viz příloha).  
Usn. č. 2015 / 66: Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 
Ad 27a. Programový výbor Luhačovice.  
Bylo projednáno v mezi dobí zasedání na zvláštním jednání členů programového 
organizačního výboru. Projednán byl odborný program (přednášky a postery), zařazení tří 
sympozií ČDS (diabetická noha- Jirkovská, transplantace-Saudek, tělovýchovné lékařství-
Matoulek), workshopu- léčba inzulinovou pumpou (Brož, Thabit), zařazení plenární schůze 
ČDS, schůze OSAD a zařazení firemních sympozií. Návrh programu je v příloze. 
Usn. č. 2015 / 67: Výbor ČDS  vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
Ad 27b. Změny stanov IDF, revize 2015. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. IDF žádá, abychom jako členská 
organizace hlasovali o změnách stanov IDF. Hlavním cílem je decentralizace a změna 
statutu regionálních organizací IDF, které nadále budou vystupovat jako dceřinné organizace 
globální IDF. Stanovy jsou dále upraveny tak, aby respektovaly belgický právní řád. Gestor 
doc. Prázný po schválení výborem odeslal jménem výboru ČDS  hlasovací lístek s kladným 
vyjádřením. 
Usn. č. 2015 / 68: Výbor ČDS vyslovil souhlas s revizí stanov IDF 15+ ke dni 11 03 2015. 
 
Ad 27c. Žádost MUDr. Jarmily  Jirkovské o podporu aktivní účasti na ISFD 2015. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Kolegyně požádala výbor ČDS o 
finanční podporu  na aktivní účast kongresu , a to podle předpisu ČDS č. 02, § 4, odst. 1, 
písm.b) a následující.    
Usn. č. 2015 / 69:Výbor ČDS  schválil  finanční podporu ve výši 30 000,- Kč proti vyúčtování. 
 
Ad 27d. Žádost  MUDr. Johany Venerové  o podporu aktivní účasti na ISFD 2015. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Kolegyně požádala výbor ČDS o 
finanční podporu na aktivní účast na kongresu, a to podle předpisu    ČDS č.02,§ 4. Odst.1, 
písm.b) a následující.   
Usn. č. 2015 / 70: Výbor ČDS schválil finanční podporu ve výši 30 000,- Kč proti vyúčtování. 
 
Ad 27e. Hlasování o cenách ČDS. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.  Členové výboru obdrželi seznam 
přihlášených článků a monografií k vyhodnocení Ceny ČDS. Gestorem aktivity je prof. Škrha, 
který je výborem ČDS pověřen vyhodnotit hlasování. Termín do 11 03 2015.  
Usn. č. 2015 / 71: Výbor ČDS schválil výše uvedené.   
 
Ad 27 f.  Objednávka služeb na 51. Luhačovické dny.                 Příloha II / 6 , bod 27f.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Prof. Pelikánová, prezidentka 
kongresu 51. Luhačovické dny byla programovým výborem pověřena dokončením 
objednávky služeb s MUDr. Doležalem. Nabídka pro svoji lukrativnost byla přijata v rozsahu, 
uvedeném v příloze k zápisu. Posterové panely zdarma nepřijaty, protože již byly Galenem 
závazně objednané. Spoluprací za výbor byli pověřeni doc.Prázný, doc. Šumník a prof. 
Kvapil. 
Usn. č. 2015 / 72: Výbor ČDS vzal na vědomí objednávku služeb.   
  

Ad 27 g. Žádost o převzetí záštity  Horizont událostí:komplikace diabetu 2015.  
                                                                                                     Příloha II / 7, bod 27g 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Prof. Kvapil podal dne 31032015 
žádost o záštitu výborem ČDS pro aktivitu  Horizont událostí komplikace diabetu 2015  



žádost spojena s použitím loga ČDS a nežádány finanční dotace. Bližší viz příloha.  Aktivita 
schválena  ke dni 02042015. ( použití loga ano, finance ne). 11 hlasů pro.  
Usn. č. 2015 / 73:   Výbor ČDS schválil záštitu uvedené aktivitě ke dni 02042015.  
 
Ad 27 h. Pioglitazon, Pio/Metf, Pio/Alogliptin. Indikace.              Příloha II / 8, bod 27 h      
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Prof. Kvapil vypracoval pro potřeby 
SUKL/KLPK odborná stanoviska, viz příloha. 
Usn. č. 2015 / 74: Výbor ČDS schválil odborná stanoviska. 
 
Ad 28a. HoZ posudky,KLPK03-15.     Příloha II / 8, bod 28 a.  
Výbor ČDS obdržel od prof. Švihovce zápis KLPK ze 17 03 2015. Text rozeslán výboru ČDS.   
MUDr. Merhaut už v létě 2015 jednal s vedením MZ o zařazení ČLS a jejích organizačních 
složek do zákona 48  jako připomínkové místo k posuzování novel legislativy a jako stálý 
člen komise lékové politiky.  Nebylo ani jedno akceptováno. 
Usn. č. 2015 / 75: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 28b. SUKL hodnotící zprávy.   
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Výbor ČDS vzal na vědomí zprávu 

z revize přípravků  DIBETIX, ENYGLID NOVONORM, REPAGLINIDE, XIGDUO, 
Jardiance, Incresync,Glibomet., přičemž se nevyjadřoval k ceně.   
Usn. č. 2015 / 76: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 29.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2015 / 77:  
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP: 
MUDr. Mgr. Marie Kořenková, Okružní 1300/19, Olomouc 
MUDr.  Eva Roderová, Dvouletky 2631/23, Praha 10 
Mgr. Katerína Kuricová, Kamenice 5, Brno 
MUDr. Richard Sotorník, Medkova 965/2, Praha 11 

  
b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   Žádné nedošly. 
c) Nebyly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS . Žádné nedošly.  
d)  Byly projednány schváleny Nové podiatrické ambulance.   
Výbor ČDS  schválil níže uvedené  nové podiatrické ambulance.   
Usn.  č. 2015 / 78:  
III. Interní klinika: nefrologická, revmatologická a endokrinologická  FN Olomouc (DC)  
Podiatrie  v nemocnici Ostrava Vítkovice.  
e)  Nebyla projednána a schválena nová edukační pracoviště. Žádné žádosti nedošly.   
  
Ad 30.  Další zasedání výboru ČDS.  
Usnesení výboru ČDS č. 2015 / 79:  
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 02 06 2015  od 10 hod.,v hotelu Best western hotel 
kampa, Praha 1. 
--------------------------------------------------------------- 
Zapsali:   MUDr. Tomáš  Merhaut. 
                Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.      
Dne:        15 04 2015     
       Prof.  MUDr. Terezie  Pelikánová, DrSc 
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