
Předpis ČDS 03,  Diabetologická  centra. Pravidla pro vydání osvědčení. 
Výbor České diabetologické společnosti (dále Výbor ČDS ) přijal a vydává v souladu s 
ustanovením § 4, odst. 2 a následující, Stanov České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně (dále jen ČLS JEP,z.s.), Vnitřní předpis ČDS  č. 3 

Diabetologická centra.  
Pravidla pro vydání osvědčení (certifikátu).  

       
§ 1 

Účel a harmonizace vnitřního předpisu 

(1)Tento vnitřní předpis pro potřeby ČDS definuje, upravuje a podrobně specifikuje pravidla     
organizační složky ČDS ČLS JEP pro  udělení statutu Diabetologického centra (dále jen DC) 
a Dětského diabetologického centra ( dále jen DDC), udělovaného  výborem ČDS.  

(2)Tento vnitřní předpis plní své úkoly v souladu se Stanovami ČLS JEP. Jeho platnost je   
dána datem schválení Výborem ČDS. Nabytí účinnosti tohoto předpisu je  dnem 
následujícím po dni schválení tohoto předpisu předsednictvem ČLS JEP. 

§ 2 
Diabetologické centrum, Dětské diabetologické centrum. Charakteristika. 

(1)Diabetologické centrum (DC) a Dětské Diabetologické centrum ( DDC) je specializovaným 
funkčním celkem v oblasti léčebně preventivní, který poskytuje komplexní péči o nemocné 
s diabetes mellitus (DM) jak po stránce diagnostické, tak terapeutické. Zajišťuje vysoce 
kvalitní péči zejména o složité formy diabetického syndromu a jeho komplikací včetně 
přidružených metabolických poruch.  

(2) DC v regionu  mimo úkoly, uvedené v odstavci 1, zajišťuje ve své ambulantní i lůžkové 
části též příslušný odborný výzkum a  výuku,  nedílnou součástí je  podiatrické a edukační 
pracoviště a pracoviště nutričního  terapeuta.   Pokud DC splní požadavky akreditace podle 
Zákona, může DC sloužit k postgraduálnímu vzdělávání lékařů a dalších pracovníků 
v diabetologii a metabolismu. Statut akreditovaného pracoviště pro výuku v oboru získává na 
dobu určitou na základě vyjádření akreditační komise MZ ČR podle Zákona 95/2004 Sb. 
  

§ 3 
Ustavení a působení  diabetologického centra 

(1)DC se ustavuje rozhodnutím výboru ČDS o splnění podmínek k výkonu funkce 
Diabetologického centra podle tohoto předpisu. 

(2)Shledá-li výbor ČDS, že žadatel splňuje podmínky odborné personální, věcné a technické 
vybavení, vydá  Osvědčení výboru ČDS, které musí být v zápise výboru ČDS zapsáno jako 
samostatný bod -  usnesení výboru ČDS.    

(3)Výbor ČDS  může schválit svým usnesením, provedení plošné certifikace 
Diabetologických center, je-li to vhodné nebo potřebné s ohledem na  platné právní předpisy 
či na odborné okolnosti a potřeby. 

(4)Tímto aktem může výbor ČDS  potvrdit též existenci a   působení diabetologického centra, 
již činného poskytovatele zdravotní péče.  

(5) § 3  platí v plném rozsahu  i pro DDC.   

§ 4 
Struktura diabetologického centra 



(1) Lůžkové oddělení minimum 8 lůžek, která jsou samostatná či součástí interního oddělení. 
(2)Metabolická jednotka intenzivní péče (JIMP). 
(3)Specializované ambulance: podiatrická a další, edukační pracoviště.   
(4) Přímo spolupracující pracoviště jiných oborů:  
Oddělení eliminačních metod ( hemodialýzy, peritoneální dialýza ), Angiologické pracoviště, 
Cévně chirurgické pracoviště, Pracoviště intervenční radiologie, Rehabilitace, Ortopedie, 
Oční pracoviště, Neurologické pracoviště, Kardiologické pracoviště (vč. invazivní kardiologie 
a antiarytmiky) Gastroenterologické pracoviště,Endokrinologie Gynekologicko – porodnické 
pracoviště, 
Integrální součástí DC je metodicky i technicky špičkově vybavené pracoviště biochemické 
(případně imunochemické), radioizotopové a zobrazovacích metod. 

§ 5 
Zajištění specializovaných činností DC 

(1)DC poskytuje následující specializované služby:  
intenzivní léčba DM ( včetně léčby inzulínovými pumpami), komplexní léčba rizikových 
faktorů aterosklerózy (léčba obezity, hypertenze, dyslipidemie), léčba diabetické nefropatie 
(včetně eliminačních metod), léčba syndromu diabetické nohy, léčba diabetické neuropatie, 
léčba diabetické oftalmopatie, angiologická, resp. angiochirurgická péče, edukační program 
pro diabetiky, léčba komatosních a jiných život ohrožujících stavů (JIMP), prekoncepční péče 
a péče o těhotné diabetičky další specializované služby (endokrinologické, urologické, 
ortopedické) , péče o nemocné s  poruchami metabolismu a výživy. 

(2) Materiálně – technické vybavení DC:  
standardní vybavení metabolické jednotky pro akutní stavy, glukometry a další pomůcky 
k selfmonitoringu, inzulínové pumpy, dopplerovské přístrojové vybavení, vybavení k měření 
transkutánního kyslíku, biothesiometr a monfilamenta, zavedená metodika pro hodnocení 
vegetativní neuropatie, edukační materiály, přístroj pro kontinuální monitoraci krevního tlaku, 
kalorimetr (není podmínkou), vybavení pro kontinuální monitoraci glykémií (CGMS). 

(3) přímá dostupnost: 
angiografie a koronarografie včetně možnosti PTA či PTCA, hemodialyzační zařízení, 
zařízení pro laserovou koagulaci, retinální EMG Endoskopická vyšetření gastrointestinálního 
traktu, Příslušné vybavení laboratorního, radioizotopového a radiodiagnostického oddělení 
CT event. MR DEXA. 

§ 6 
Personální požadavky na DC 

(1)Lékaři s atestací z diabetologie  2,0 úvazky, psycholog 0,5 úvazku, nutriční terapeut 
1úvazek, edukační sestra 1úvazek, podiatrická sestra 1 úvazek. 

(2) Vedoucím DC je odborník v diabetologii s vyšší kvalifikací, který je zároveň 
koordinátorem činnosti centra a spolupracujících pracovišť. 

(3) Diabetologické centrum spolupracuje s oblastními diabetologickými ambulancemi i 
s praktickými lékaři při zachování zásady svobodné volby lékaře i zdravotnického zařízení. 
Koordinátor diabetologického centra úzce spolupracuje s řídící skupinou diabetologického 
programu a zastupuje centrum navenek. 

(4) Diabetologické centrum též slouží k postgraduálnímu vzdělávání lékařů a dalších 
pracovníků v diabetologii a metabolismu podle koordinovaného plánu. Předpokladem je 
získání statutu akreditovaného pracoviště pro výuku v daném oboru. Akreditace je udělována 
na dobu určitou na základě vyjádření akreditační komise. Vedoucí DC je zároveň 
koordinátorem pro výukovou činnost. 



§ 7 
Administrativní postup k získání Osvědčení 

(1)Pracoviště požádá o posouzení splnění náležitostí DC podle tohoto předpisu nebo  se 
výbor ČDS rozhodne  pro individuální či  plošné certifikování, zejména za účelem  posouzení 
aktuálního stavu pracoviště DC. 

(2)Výbor ČDS se seznámí s dokumentací, věc řádně  projedná na  nejbližším zasedání 
s tím, že má právo vyžádat si doplňující informace, popřípadě provést v místě audit k ověření 
splnění podmínek. 
  
(3)Výbor ČDS  ve věci rozhodne  svým číslovaným usnesením v zápise. Z něho musí být 
jednoznačné, který typ DC podle § 8 uděluje. 

(4) Výbor ČDS, rozhodl-li kladně,  vydá bez zbytečného odkladu  Osvědčení podle § 8. 

(5) Osvědčení ( Certifikát) musí být na hlavičkovém papíře ČDS, signován , musí obsahovat 
numerus protocolaris  a scripsit die. Zpravidla je vydáván na dobu neurčitou, shledá-li výbor 
ČDS vhodnost časového omezení, uvede důvod a termín doby platnosti.   

(6) Výbor ČDS, rozhodl- li záporně, vydá informační dopis o rozhodnutí, který musí 
obsahovat výrok rozhodnutí záporného,  odůvodnění a poučení o opravném prostředku. 

(7) Výbor ČDS je povinen projednat opravný prostředek podle odst. 6,  a vydat nové 
rozhodnutí. Opravný prostředek proti tomuto druhému rozhodnutí podat nelze. Je možné 
s odstupem jednoho kalendářního roku podat  novou žádost. 

(8) Tento paragraf platí v plném rozsahu i pro Dětská diabetologická centra. 

§ 8 
Typy center 

(1) Diabetologické  centrum  České republiky  dle § 126, Zákona 372 / 2011 Sb. 

(2) Diabetologické centrum v České republice podle předpisu 134 / 1998 Sb. (tzv. 
specializované   pracoviště). 

3) Diabetologické centrum v České republice  z rozhodnutí výboru ČDS, podle předpisu 03.  

(4) Dětské diabetologické centrum v České republice podle předpisu 134 / 1998 Sb.,( tzv. 
specializované pracoviště ) a  z rozhodnutí výboru ČDS podle předpisu č. 03. 
   

§ 9 
Dětské diabetologické centrum, definice, požadavky na existenci 

(1)Dětské diabetologické centrum je specifický typ centra vzhledem k odlišné problematice, 
protože  poskytuje komplexní péči dětem a mladistvým,  trpícím  všemi typy diabetu. 
  
(2)Pro dosažení a držení osvědčení statutu   dětského diabetologického centra je nezbytné 
vést v dlouhodobé péči více než 120 pacientů s diabetem mladších 18 let. Citlivé osobní 
údaje o těchto pacientech musí být  pravidelně poskytovány  Českému národnímu dětskému 
diabetologickému registru Čenda, jehož činnost upravuje Zákon 101 / 2000 Sb.   

(3)Minimální personální požadavky na tato centra jsou následující: Lékaři s atestací z 
diabetologie nebo dětské endokrinologie a diabetologie 2,0 úvazky, psycholog minimálně 0,5 
úvazku,  edukační sestra 1,0 úvazek..  

(4) Struktura dětského diabetologického centra  je: 



a) Lůžkové oddělení minimum 8 lůžek, která jsou součástí dětského oddělení. 
  
b)Jednotka intenzivní péče specializovaná pro dětský věk.  

c) Materiálně – technické vybavení dětského DC :  standardní vybavení metabolické jednotky 
pro akutní stavy, glukometry a další pomůcky k selfmonitoringu, inzulínové pumpy, edukační 
materiály, přístroj pro kontinuální monitoraci krevního tlaku, vybavení pro kontinuální 
monitoraci glykémií (CGMS).  

(5)Dětské diabetologické centrum může být též afiliované k DC pro dospělé. V tomto případě 
jsou minimální požadavky následující: vedení více než 50 pacientů s diabetem, mladších 18 
let v dlouhodobé péči,  pravidelné poskytování   údajů  Českému národnímu dětskému 
diabetologickému registru Čenda. Minimální personální požadavky na tato centra jsou 
následující: Lékaři s atestací z diabetologie nebo dětské endokrinologie a diabetologie 1,0 
úvazky, psycholog 0,2 úvazku, edukační sestra 0,5 úvazku. DCC fungující pouze jako 
specializované pracoviště může být i menší počtem pacientů i úvazků. Takové rozhodnutí je 
oprávněn schválit výbor ČDS, rozhodnutí musí řádně odůvodnit. 

(6) Pro DDC platí především ty atributy, uvedené speciálně v tomto paragrafu. Dále pro DDC 
platí  atributy, uvedené v tomto předpise v jeho jednotlivých paragrafech. Pokud některý 
atribut pro DDC není upraven nebo podrobněji specifikován, použije se  přiměřeně atribut 
z tohoto předpisu, platící pro DC.   

§ 10 
Princip posouzení 

(1)Statut  Diabetologického centra  ČR,  podle  § 126  Zákona 372 / 2011 Sb.( typ 1). 
§ 126,odst.1: Poskytovatel, kterému byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
přiznán statut centra, hodlá-li v činnosti centra nadále pokračovat, je povinen to oznámit 
ministerstvu nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak 
uplynutím této lhůty jeho statut centra zaniká.  
§ 126,odst.2: Poskytovatel, který splní podmínku podle odstavce 1, může vykonávat 
činnosti centra podle tohoto zákona po dobu, na kterou mu byl statut centra přiznán, 
nezanikne-li statut centra podle § 113 odst. 1 písm. a) nebo b). 
§ 113,odst.1: Statut centra zaniká a) dnem zániku oprávnění poskytovat zdravotní 
služby, pro které byl statut centra udělen, nebo b) odejmutím statutu centra.  

(2)Statut Diabetologického centra v ČR, podle splnění podmínek a kriterií tohoto 
předpisu. ( typ 2, 3 ). 
  
(3) Odůvodnění typ 1: DC splňuje náležitosti § 126 a § 113 Zákona 372 / 2011 Sb., a proto  
je oprávněno nadále  používat název Diabetologické centrum ČR. DC doložilo zřizovací 
listinu  ministra zdravotnictví ČR, splnilo podmínku Oznamovacího dopisu k MZ ČR   dle § 
126, odst. 1,  a Akceptační dopis MZ ČR Diabetologickému centru. Má se za to, že věta 
předchozí je splněna, nebyl-li odňat statut centra podle § 113. Diabetologické centrum je 
oprávněno fungovat jako řádný poskytovatel  zdravotní péče podle citovaného zákona, § 126 
a podle předpisu 134/1998 Sb. (specializované pracoviště).  

4)Odůvodnění typ 2,3: DC splňuje náležitosti Vnitřního předpisu ČDS č.03 Diabetologická 
centra  ČR. Diabetologické centrum  je  oprávněno fungovat jako řádný poskytovatel  
zdravotní péče dle  předpisu 134/1998 Sb. (specializované pracoviště) a podle Vnitřního 
předpisu ČDS č 03.  

(5) V duchu a principech  tohoto paragrafu se použije odůvodnění, vztahující se na  DDC.   
  

§ 11 
Účinnost 

  



(1)Tento předpis byl schválen Výborem ČDS dne 13 04  2016  a tímto dnem nabyl platnosti. 

(2)Tento předpis byl  následně byl schválen předsednictvem  ČLS JEP ve smyslu platných 
stanov, dne 08 06 2016.   

(2)Předpis nabývá účinnosti  dnem následujícím po dni schválení tohoto předpisu 
předsednictvem    ČLS JEP, tj. dne  09 06 2016.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za správnost .a  autor 
MUDr . Tomáš  Merhaut,    Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc  
člen výboru ČDS ČLS JEP.    Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP,z.s.


