
Zápis z 19.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  12 12 2017  od 10,00  hodin,  Praha 1. 

(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni (abecedně): MUDr. Alena Adamíková, Ph.D,  Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., 
MUDr. Jan Brož, MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. 
Milan Kvapil, CSc., MBA, Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.,  MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. 
Jindřich Olšovský, Ph.D,  Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin Prázný, 
Ph.D,   MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,  Prof. MUDr. Štěpán 
Svačina, DrSc., MBA,  Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA,  Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, 
Ph.D., MUDr. Jitka Zemanová. 
Omluveni: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně. Jednání  bylo zahájeno   dne 12 12 2017  v 10,00   a  ukončeno v 15,00. 
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:   

1.     Kontrola minulého zápisu.                      Pelikánová 
2.     Elektronický recept (ERP), legislativní  řešení, praxe.     Merhaut 
3.     Novinky v legislativě.                                                                Merhaut  

      4.     Volby výboru a RK ČDS ČLS JEP,z.s.         Pelikánová/Merhaut 
5.     Vnitřní lékařství časopis na 2018.            Pelikánová 
6.     Kongres 54 Luhačovice 2018.                       Pelikánová 
7.     Doporučené postupy. Standard DMG.       Škrha/Pelikánová 
8.     Blok ČDS na kongresu ČKS v 5/2018.       Pelikánová       
9.     Záštity výborem ČDS nad akcemi 2018.       Pelikánová/Merhaut 
10.   Přijetí za člena ČLS, ČDS,  sekce.         Merhaut 
11.   Blok pokladník: stav financí, rozpočet 2018, deficit.             Hradec 
12.   Blok sekcí a skupiny: Technologie. Podiatrie.  Edukace.      Rušavý/Jirkovská 
13.   Blok VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace preskripce Léky, PZT.                
   a)  Zpráva o projektu skupinové edukace.                                  Jirkovská     
   b)  Legislativa  k omezení preskripce.        Merhaut       
   c)  SUKL  hloubková  revize gliptiny.                                           Pelikánová/Merhaut 
14.  Další.      
   a)  Diabetologická centra, nově recertifikovaná.      Merhaut  
   b)  Smlouva ČDS s AK Panýr, právní podpora OSDA.     Pelikánová/Račická  
   c)  Žádost o  podporu aktivit Sekce sester.                                 Pelikánová/Řihánková 
   d)  Zpráva ze zasedání VS IDF Europe a IDF Global.       Brož 
   e)  DRG Problematika.          Kvapil   
   f )  Proplácení nákladů za distribuci publikací sester.               Pelikánová/Řihánková   
   g)  DAČR,informace o aktivitách.        Kvapil 
   h) Očkování proti chřipce, nový  kód.       Kvapil 
   i ) Aferetická  centra.           Kvapil 
   j )  Indik. OME- P, anti VEGF terapie makulárního edému.        Kvapil  
Per rollam projednané: 
 15.   Projekt časný záchyt DM retinopatie.     
 16.   Připomínkové řízení k NV ERP a NNV 54/2008 Sb.   
 17.   Metodika Úhradového katalogu VZP a Zákon 48/1997 Sb.   
 18a. Žádost VZP o stanovisko k „Screening a péče o nemocné s DM v lékárnách“. 
 18b. Výběrová řízení dle Z 48/97Sb.,úloha odborníka. 
 18c. Takeda, SUKL revize Incresync. 
 18d. Návrh vyhlášky k E-Rp, vypořádání připomínek. 
 18e. TSČDS,volby  výboru sekce. 
 18f.  Dia způsobilost k řízení motorových vozidel. 
 19.   Noví členové ČDS ČLS JEP a sekcí, nová podiatrická a edukační pracoviště.  
 20.   Další zasedání výboru ČDS.  



Ad 1. Kontrola minulého zápisu.                       Ref. Pelikánová. 
Vysloven souhlas se zápisem č.18  ze zasedání výboru ČDS v 09 / 2017 a konstatováno,   
že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  
Usn. č. 2017 / 081:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.   

Ad 2. Elektronický recept (ERP), legislativní  řešení, praxe.       Ref. Merhaut      
Stav ke dni 11. 12.  2017. Ve sněmovně návrh zákona  tisk 5/0.  Sněmovně navrženo 
projednávání se souhlasem již v prvém čtení (§ 90, zák. 90/1995 Sb.)  PSP  na 3. schůzi  
nesouhlasila s tímto projednáváním dle § 90. Výbor pro zdravotnictví  vydal  usnesení tiskem 
5/1- přerušuje projednávání.  Je schválen text    Zákona 378/2007 Sb.,  § 80,§ 81, je 
schválena Vyh 415/2017Sb.,) a  novelizační předpisy k Vyh 54/2008Sb a 
84/2008Sb.(vyh413,414).Dne 06 12 2017 senát projednal tisk 191 a schválil ho ve  znění 
prodloužení doby  na 01 01 2020. Tato  materie se tedy vrací do PSP, viz výše, výsledek je  
nepředvídatelný. Snad bude  jednán 19 12 17.   

      Usn. č. 2017 / 082:  Výbor ČDS  vzal na vědomí.    
  

Ad 3. Novinky v legislativě.                                                            Ref. Merhaut.        
S koncem 7.volebního období PSP neprojednané či nedokončené tisky padají, naopak jsou 
zařazovány tisky nové od poř.č.1. Důležité rozpracované materie a viz příloha bod 3.  
Usn. č. 2017 / 083:  Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 

      Ad 4. Volby výboru a RK ČDS ČLS JEP,z.s.     Ref. Merhaut  
Odsouhlaseny volby většinové s použitím mandátů, jednokolové, tajné, korespondenční, 
s redukcí počtu členů na 13+3,  přičemž ze 13 křesel výboru budou 3 křesla  pro ambulantní 
poskytovatele a 1 pro pediatrického zástupce. viz příloha bod 4. Schválen harmonogram dne 
15 01 2018 rozeslání Volebních lístků a průvodního dopisu, Odevzdání korespondenčně dne  
12 02 2018, 23,59,  obálky s pozdějšími razítky se vyřazují. Volební komise  zajistí  a oznámí 
výsledky voleb do 28 02 2018.   
Usn.  č. 2017 / 084: Výbor ČDS vyslovil  souhlas.   
 
Ad 5. Vnitřní lékařství časopis na 2018.            Ref.  Pelikánová   
Časopis  VnL nabídka  na  2018. Rozhodnuto zjistit počet zájemců pro rok 2018 zvláštním 
dopisem všem členům ČDS v době voleb do ČDS. Časopis podpoříme částkou 150 000 kč 
na 6 měsíců. O navýšení částky rozhodne již nový výbor ČDS.    Za členy ČDS, kteří jsou 
současně členy ČIS žádné předplatné neplatíme.   
Usn. č. 2017 / 085: Výbor ČDS   vyslovil  souhlas.     
  
Ad 6. Kongres 54. Luhačovice 2018.                                       Ref. Pelikánová  
- Konání  25 04 – 28 04 2018.  Společenský večer ČDS: ne 
-OPVK: (Organizačně  programový výbor  kongresu): Pelikánová, Rušavý, Škrha, Kvapil, 
Anděl, Jirkovská, Lacigová, Prázný, Šumník, Hradec, Brož.  
-Čestné členství: Grundberger, Loyková, Chlup( dodatečně navržen  a schválen )  
-Syllabova  přednáška: Kateřina  Kaňková,    -Zahraniční  host:  Nina  Petrova,  
-Ceny ČDS: garant Škrha.. Hlasují všichni členové výboru, autor a spoluautor nehlasují 
v dané kategorii.  Snížení věku ze 40 let na 35 let u ceny prof. Bartoše a  dovětek, že články  
nemusí mít tištěnou formu, ale mohou být zveřejněny jen elektronicky. 
-Zvaní hosté: Rybka, Perušičová, Šmahelová. Výbor hradí ubytování a registrační poplatek.  
-Kongresové noviny:  firma Ambitmedia. kontrola obsahu článků Kvapil, Prázný,Šumník 
-Akreditace  medií: zodpovídá Galén Středová.  
-První a druhé kongresové oznámení: vybrán Vzor č. 3, 8 hlasů.. 
-Sponzoři: generální sponzor 500 000,- Kč, zlatý sponzor 250 000,-Kč, stříbrný 150 000,- Kč. 
-Kvalita materiálů do kongresových tašek: posuzující osoby určí  OPVK.  
-Termín zasílání abstraktů: do 31.1.2018  (jak lékaři, tak i nelékařští zdravotničtí pracovníci) 
- Zpracovaná abstrakta a tabulku pošlou dne  1.2.  nejpozději v pátek 2.2., dopoledne. 
 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=5&CT1=0
http://www.psp.cz/docs/laws/1995/90.html#90
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=5&ct1=1


-Registrační kongresové poplatky Luhačovice  2018: 
 
 Kdo      do 28 02 18 vč.úhrady   později a na  místě 

Členové ČDS a SDS  nad 30 let 1.350 Kč 1.600 Kč 

Nečlenové 1.900 Kč 2.200 Kč 

Do 30 let, důchodci nad 70 let a NLZP 400 Kč 500 Kč 

Jednodenní účast ČLEN ČDS a SDS 600 Kč 700 Kč 

Jednodenní účast NEČLEN  750 Kč 900 Kč 

Sympozia ČDS - Témata a garanti: 
 1.     Monogenní diabetes -   Průhová 

   2.     Closed-loop –    Šumník  
   3.     Podiatrie  up to date -   Jirkovská 
   4.    Technologie – up to date  Prázný 
   5.     Hypoglykémie – dg. terapie, fyzická aktivita, řízení - Brož 
   6.     Diabetes a demence –            Kvapil 
Workshopy- Témata a garanti: 
   1.    Škola hrou aneb aktivizační edukační postupy v praxi   - Adamíková 

2.  Právní aspekty posuzování zdravotního stavu diabetika - Hradec 
             3.    Syndrom diabetické nohy – praktické – Bém 
             4.    Bariatrie - Haluzík 
Sobotní edukační  program- Témata a řečníci  

 1.     Ketogenní dieta – pro a proti – Krejčí / Kahleová (kontakt: Pelikánová) 
 2.     Regulace jídelního chování - Lebl 
 3.     Očkování a DM – Maďar  (byl již osloven a účast přislíbil) 
 4.     Gastrotumory a diabetes - Oliverius 
 5.     Vitamín D a diabetes – Šumník   

                  Náhradní téma: sexuální dysfunkce u DM (kontakt: Prázný) 
Usn.  č. 2017 / 086:  Výbor ČDS vyslovil  souhlas.  
 
Ad 7. Doporučené postupy.DMG.                                          Ref. Škrha/Pelikánová  
Rozpracované úkoly   játra, edukace, akutní péče. Poslední verzi GDM  představila 
Pelikánová. Schváleno a rozhodnuto vyvěsit na web a do DMEV.  
Usn.  č. 2017 / 087:  Výbor ČDS vyslovil  souhlas.  
  
Ad 8. Blok ČDS na kongresu ČKS v 5/2018.                    Ref.  Pelikánová 
Kongres se koná v  Brně  06 05 18 – 09 05 18. ČDS zajišťuje blok 60-ti minut, jedna  
přednáška 20 minut, účast  Kvapil, Olšovský, Jirkovská. Skupina  se  domluví na  tématech.  
Usn. č. 2017 / 088:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.    
 
Ad 9. Záštity výborem ČDS nad akcemi 2018.         Ref.Pelikánová/Merhaut 
Byly schváleny  záštity  na  rok 2018. Úplný seznam a podrobnosti viz příloha  Bod  9.  
Usn. č. 2017 / 089:  Výbor  ČDS  vyslovil souhlas.  
   
Ad 10. Přijetí za člena ČLS, ČDS,  sekce.          Ref. Merhaut 
Řádné členství v ČLS JEP  a v ČDS vzniká dvoustupňově. (Stanovy ČLS, § 16, odst. 3) 
schválením písemné přihlášky uchazeče výborem příslušné organizační složky po zaplacení 
základního členského příspěvku a dalšího členského příspěvku určeného příslušné 
organizační složce. Řádné členství  v sekci( bod 19 c a další ) vzniká jednostupňově  
schválením přihlášky na zasedání výboru ČDS.   
Zákon 89/2012Sb.,( NOZ), § 236 Seznam členů  spolku, odst.2,věta první: Každý člen obdrží 
na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů ….. Za 
žádost o členství se považuje přihláška za člena. Výbor ČDS  po zasedání, na  němž byly 



schváleny  přihlášky do ČDS, zveřejní na webu seznam schválených přihlášek. Rozhodnuto 
postupovat podle Stanov ČLS JEP a shora uvedenému § 236 NOZ.  Rozhodnuto vytvořit na 
stránkách ČDS elektronickou přihlášku, která automaticky pošle zpětnou odpověď 
s instrukcemi, jak dále postupovat a informací, že jejich přihláška bude schválena na 
nejbližším zasedání výboru ČDS. Pověřené osoby: Šumník, Rušavý, Picková. 
Usn. č. 2017 / 090: Výbor ČDS   vyslovil  souhlas.  
 
Ad 11. Blok  pokladník: stav financí, rozpočet 2018, deficit.     Ref.  Hradec         
Pokladník spolu navrhoval částky uvedené v jednotlivých bodech tohoto zápisu. Kladl důraz 
na  vyrovnanou bilanci,  varoval před deficitním rozpočtem. 
Usn. č. 2017 / 091: Výbor ČDS vzal na  vědomí,vyslovil souhlas.   
  
Ad 12. Blok sekcí a skupiny: Technologie,  Podiatrie. Edukace.             
12a. Technologická sekce ČDS.                  Ref. Rušavý 

Proběhly volby, viz bod 18 e tohoto zápisu. Výbor uveden na stránkách společnosti. 

Zvolen předseda sekce: doc. Martin Prázný a místopředseda prof. Zdeněk Šumník. 
Usn. č. 2017 / 092a: Výbor ČDS vzal na  vědomí a vyslovil souhlas. 
                                  
12b.  Podiatrická sekce ČDS.                                                       Ref. Jirkovská    
Poděkovala  za podporu zahraničního účastníka na Konferenci Syndrom diabetické nohy 
24.11.2017, dr. Mitchell (bývalý předseda Společnosti cévních chirurgů Velké Británie). 
Referovala o úspěšném průběhu konference. Na workshopu podiatrických ambulancí 
23.11.2017 se jako hlavní problém jevil jejich nedostatek  a malá kapacita, malá  lokální 
podpora těchto ambulancí a problémy se ZP.  V 2018  bude jako zahraniční účastník pozván 
prof. Ziegler z Německa. Výkon 13073 Zhotovení speciálních kontaktních fixací a dlah u 
syndromu diabetické nohy bude od ledna 2018 v Sazebníku. Byly schváleny  záštity ČDS 
nad podiatrickými akcemi. Výbor ČDS podpoří žádost ČAS o nový výkon – ošetření 
diabetických ulcerací sestrou (s certifikovaným kurzem v podiatrii na doporučení lékaře).      
Usn. č.  2017 / 092b: Výbor ČDS vzal na vědomí  a vyslovil souhlas s uvedeným. 
  
12c.  Edukační skupina ČDS.         Ref. Jirkovská. 
Dr. Jirkovská referovala o závěrečném workshopu Skupinová edukace 2017, kterého se 
účastnilo 10 edukačních pracovišť a křestu knihy Skupinová edukace, Jak na to – která 
vznikla na základě tohoto projektu a bude sloužit všem zájemcům o tuto formu edukace. PS 
pro edukaci má zájem o další pokračování tohoto projektu v roce 2018. Výbor ČDS schválil 
záštitu nad certifikovaným kurzem pro sestry v edukaci. Výbor ČDS schválil další jednání se 
Společností všeobecného lékařství (SVL) o spolupráci v edukaci diabetiků v rámci 
připraveného metodického doporučení, které již bylo konzultováno se Sdružením praktických 
lékařů. Zástupce SVL bude pozván k jednání dopisem Za Výbor ČDS a PS pro edukaci. Byla 
schválena 3 nová edukační pracoviště pro diabetiky. 
Usn. č.  20 17 / 092c: Výbor ČDS vzal na vědomí  a vyslovil souhlas s uvedeným. 
 
Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace preskripce, Léky, PZT.  
13a. Zpráva  o projektu skupinové edukace.    Ref. Jirkovská 
Předloženy výsledky Projektu Skupinová edukace v roce 2017 a jejich porovnání s rokem 
2016: vysoce statisticky významně se zlepšil glykovaný hemoglobin po kurzu (42 a 45% 
uspokojivě kompenzovaných diabetiků (do 60mmol/l) po 3 a po 6 měsících  ve srovnání 
s 26% před kurzem v roce 2016 a obdobně 64 a 67% uspokojivě kompenzovaných ve 
srovnání s 36% před kurzem v roce 2017, významně se zlepšily i lačné glykémie, glykemické 
profily, hodnoty krevního tlaku a cholesterolu i psychologické parametry, 9 z 10 edukačních 
pracovišť má zájem o pokračování projektu a hlásí se i několik nových pracovišť. Tato 
efektivita strukturované skupinové edukace spolu s metaanalýzami a ekonomickou 
efektivitou byla referována na jednání komise pro Sazebník výkonů na MZ ČR, kde se 
projednával návrh nového výkonu Skupinová edukace diabetiků, Výsledek jednání ještě není 
znám, k hlasování ale nedošlo pro řadu námitek.  Výbor ČDS souhlasí s podporou 200 tis. 



Projektu skupinová edukace pro první pololetí roku 2018, doporučuje zařadit přednostně 
nová pracoviště a provést inovaci Projektu. 
Usn.  č. 2017 / 093a: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
  
13b.Legislativa  k omezení  preskribce.          Ref. Merhaut  
Upozornění na nové podrobné sledování preskripce  zdravotními pojišťovnami a na 
legislativu, o kterou se omezení preskripce  opírá. Podrobně  viz příloha  Bod 13b.  
Usn.  č. 2017 / 093b: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
13c. SUKL  hloubková  revize gliptiny.                           Ref. Pelikánová/Merhaut 
Výbor byl požádán SUKLem dopisem ze dne 6.12. 2017 o stanovisko ČDS ke preskripci 
gliptinů (žádost obsahuje 6 konkrétních otázek). Odpověď zajistí Kvapil (do 16.12. 17) s 
využitím Dps318 Merhauta, který shrnuje dosud platné stanovisko k preskripčnímu omezení 
pro další hloubkové a zkrácené  revize (stručně: oddělit gliptiny a GLP-1 agonisty, nebrat 
vildagliptin jako referenční gliptin pro celou skupinu, uvolnit gliptiny a pioglitazon pro PL za 
příslušných podmínek, injekční GLP-1 agonisty ponechat v rukou specialisty).   
Usn.  č. 2017 / 093c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.  
    
Ad 14.  Další. 
14a. Diabetologická centra, nově recertifikovaná.    Ref. Merhaut   

      Výbor ČDS schválil  Osvědčení pro DC FNUSA Brno (Olšovský)  a DC FNM Praha 5.             
(Kvapil). Oběma  předány  certifikáty.   

      Usn  č. 2017 / 094a: Výbor ČDS  vyslovil souhlas.   
  
14b. Smlouva ČDS s AK Panýr, právní podpora OSDA.    Ref. Račická   
Výbor se  zabýval kontrolou smlouvy mezi ČDS a AK Panýr. Výbor ČDS rozhodl a) zvýšit 
transparentnost, komu služby  poskytovány, b)  kvartální kontrola, c) upřesnění výkazu, zda 
je  pomoc  věnována jen členům ČDS (změna proti předchozímu období, kdy byl nutné 
zároveň členství v OSAD), d) za výše  uvedených podmínek pokračovat. Merhaut pošle AKP 
k odsouhlasení, potom předá Předsedkyni výboru  smlouvu k podpisu.  
Usn č. 2017 / 094b: Výbor ČDS vzal  na  vědomí a vyslovil souhlas.   
  
14c. Žádost o  podporu aktivit Sekce sester.                               Ref. Rušavý/Pelikánová  
Referován  Projekt „Zlepšení nutriční péče o diabetiky v ČR“.Cílem je vytvoření databáze 
kontaktů nutričních terapeutů,se zájmem spolupracovat s diabetology a PL.  K dispozici 
výsledky dotazníkového šetření mezi NT v ČR – současné zajištění edukace diabetické diety 
v diabetologických ambulancích a také seznam NT, kteří mají zájem s diabetology a PL 
spolupracovat.  Dále bude jednotná metodika edukace diabetické diety pro pacienty 
s diabetem 2 typu  a vyškolení sester v základech diabetické diety, vytvoření edukačních 
materiálů  pro sestry i pro pacienty.  
Usn  č. 2017 / 094c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.  

14d. Zpráva ze zasedání VS IDF Europe a IDF Global.              Ref. Brož 
Brož referoval hlavní informace. Jirkovská informovala o transformaci organizace IWGDF za 
organizaci D-foot. Původní IWGDF se soustřeďuje  na inovaci Mezinárodního konsenzu pro 
diabetickou nohu. Zástupcem ČR v D-Foot zůstává dr. Jirkovská 
Usn  č. 2017 / 094d: Výbor ČDS vyslovil souhlas 
 
14e. DRG problematika .                                                       Ref. Pelikánová  
Zmíněna aktivita DRG a práce na její cizelaci.   
Usn  č. 2017 / 094e: Výbor ČDS vzal na  vědomí.   
 
14f. Proplácení nákladů za distribuci publikací sester.                 Ref. Pelikánová 
Řihánková poslala žádost o proplacení nákladů spojených s distribucí publikace „Skupinová 
edukace“ členkám Sekce sester ČDS.  Počet sester 70. Vysloven souhlas. Původně  



distribuce  přislíbena nakladatelstvím GEUM. Vzhledem ke ÚOOÚ (zákon o ochraně 
osobních údajů), není  přístup do databáze členů, volíme proto tuto cestu. 
Usn  č. 2017 / 094f: Výbor ČDS vzal na  vědomí.  

14g.  DAČR, informace o aktivitách.      Ref  Kvapil 
Podrobnosti a aktivity přehledně  jsou na webu.   
Usn  č. 2017 / 094g: Výbor ČDS vzal na  vědomí. 
 
14h. Očkování proti chřipce, nový  kód.    Ref   Kvapil 
Informace  o této nové možnosti přímou cestou od diabetologů.  
Usn  č. 2017 / 094h: Výbor ČDS vzal na  vědomí a pověřil prof. Kvapila přípravou nového 
výkonu. 
 
14i. Aferetická  centra.                                   Ref.Kvapil 
Výbor vyslechl informaci. 
Usn  č. 2017 / 094i: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
14j. Indik. OME- P, anti VEGF terapie makulárního edemu       Ref.Kvapil 
Kvapil referoval o jednáních s dr. Kolářem (ČVTRS) a dr. Pitrovou (ČOS) a byl pověřen 
přípravou stanoviska ČDS, které podpoří aktivity výše uvedených společností a zmírní 
podmínky indikace anti VEGF (t.j upraví HbA1c a vyloučí kreatinin z indikačního omezení).  
Usn  č. 2017 / 094j: Výbor ČDS vzal na  vědomí. 
--------------------------------   
   
 
 
 
Per rollam projednané.  
Ad  15.  Projekt časný záchyt DM retinopatie - podpůrný dopis  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Pelikánová Duškovi.  
Projekt časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému v populaci diabetiků, 
který plánujete realizovat v rámci Operačního programu zaměstnanost,  byl naší odbornou 
společností přijat kladně. Vítáme, že předložený projekt přispěje ke zvýšení procenta 
realizovaných oftalmologických vyšetření pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu. Rozšířením 
diagnostického pokrytí zavedením vyšetření prostřednictvím non-mydriatické fundus kamery 
s centrálním hodnocením nálezů se zvýší záchyt mikroangiopatických komplikací diabetu 
v časných režimově a terapeuticky ovlivnitelných stádiích. Tím dojde ke snížení rizika ztráty 
zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života pacientů. 
Nastavení efektivní logistiky pacientů s diabetem k vyšetření očního pozadí navýší počet 
vyšetřených osob nákladově efektivním či náklady šetřícím způsobem, neboť pacient bude 
vyšetřen přímo u dispenzarizujícího lékaře, bez nutnosti návštěvy dalšího specialisty.  
Jménem ČDS sděluji, že jsme ochotni na projektu spolupracovat oblastech vytvoření 
metodického postupu časné detekce v populaci diabetiků, realizaci pilotního projektu, tvorbě 
a průběžném hodnocení projektu, hodnocení efektivity projektu. 
Merhaut tímto potvrzuje, že 21 09 17 v 08,00 byl per  rollam odsouhlasen 13 hlasy projekt 
časný záchyt  diabetické  retinopatie. Je zapsáno v perr rollam zápisu č.19.  
Usn. č. 2017 / 095: Výbor ČDS vzal informaci na  vědomí,vyslovil souhlas.   
 
Ad 16. Připomínkové řízení k NV ERP a NNV 54/2008 Sb.                          
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Merhaut dopisem členům sdělil, že 
bude  jednak nová vyhláška a popsal její hlavní charakteristiky, dále že bude  novela 
54/2008, s redukcí mnoha  paragrafů. Shoda na tom, že současné znění je  obrovský posun 
kupředu a s ohledem na m edostatek času  nebudeme  rozporovat některé menší problémy.    
Usn. č. 2017 / 096:   Výbor ČDS vzal na  vědomí¨a vyslovil souhlas.   
 



Ad 17. Metodika Úhradového katalogu VZP a Zákon 48/1997 Sb.                                      
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.  Merhaut informoval (Dps315) o 
uvedení Metodiky ÚK VZP  do souladu se Z 48 ve věci testačních proužků. Konečně 
dosaženo  zákonného stavu v této věci. 
Usn. č. 2017 / 097: Výbor ČDS vyslovil souhlas s dopisem v tomto duchu.   
 
Ad 18a. Žádost VZP o stanovisko k preventivnímu programu: Screening diabetu a 
péče o nemocné s diabetem v lékárnách.                 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Zasláno bylo jednoznačně 
negativní stanovisko k žádosti farmaceutů, která by měla být hrazena z preventivních fondů 
VZP.  Výbor ČDS takovou možnost péče o nemocné s diabetem zamítl. Dr. Merhaut připravil 
odpovědní dopis, který legislativně právně uvedl důvody, proč je takový návrh v disonanci 
s Ústavou a základními zdravotnickými zákony, které rozlišují studium lékaře a farmaceuta, 
vymezují působnost lékaře a farmaceuta. Návrh byl  vyhodnocen výborem ČDS jako zcela 
v rozporu s ústavním pořádkem, ale i zvykovým právem, platícím několik set let. 
Usn. č. 2017 / 098a:  Výbor ČDS vyslovil souhlas  

Ad 18b. Výběrová řízení dle Z 48/97Sb.,úloha odborníka. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Přišla odpověď na toto téma.  
„Děkuji za vyjádření Vašeho názoru na úlohu odborníka při výběrových řízeních na 
poskytovatele diabetologické péče. Váš e-mail i s přílohou (dopis) jsem přeposlal k dalšímu 
využití vedoucímu odboru zdravotnictví KrÚ JMK Ing. Oto Lipovskému a členovi Rady JMK, 
který za oblast zdravotnictví odpovídá Igoru Chlupovi.“ JUDr. Roman Heinz, Ph. D.Ředitel  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  
Usn. č. 2017 / 098b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
  
Ad 18c. Takeda, SUKL revize Incresync. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Obrátila se TAKEDA ve věci revize 
přípravku Incresyn, SUKL.   Problém  uvedený přípravek (alo+pio) není schválen k úhradě do 
kombinace s metforminem. Firma nás žádá o podporu. Stanovisko  ČDS. rozšíření úhrady 
pro kombinaci metformin + léčivý přípravek INCRESYNC (alogliptin/pioglitazon): 
Výbor ČDS souhlasí se stanovením úhrady pro metformin v kombinaci s léčivým přípravkem 
Incresync, tedy pro trojkombinaci metformin/pioglitazon/alogliptin, pro pacienty, u nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek metforminu a pioglitazonu po dobu alespoň 6 
měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu. Použití 
trojkombinace perorálních antidiabetik (PAD) je vhodná při neuspokojivé kompenzaci diabetu 
při terapii dvojkombinací PAD. Přidání inzulínu k monoterapii či ke kombinaci PAD je možné, 
ale zpravidla se doporučuje léčba inzulínem tehdy, pokud není uspokojivá kompenzace při 
dvojkombinaci či trojkombinaci PAD. Přidání alogliptinu k terapii pioglitazonem/metforminem 
se jeví jako optimální možnost intenzifikace léčby. Příznivý bezpečnostní profil, nízké riziko 
vzniku hypoglykémie v porovnání např. s deriváty sulfonylurey a perorální podání favorizuje 
přidání alogliptinu k léčbě.  Účinek tohoto algoritmu byl prokázán v rozsáhlé klinické studii 
(Bosi, et al., 2011). Léky s inkretinovým působením, kam jsou alogliptin i ostatní gliptiny 
zařazeny, se obecně většinou používají v kombinační terapii s metforminem a glitazony, 
pokud není dosaženo uspokojivé kompenzace. Je však možné je použít i v monoterapii při 
nesnášenlivosti metforminu, dále také v trojkombinaci s metforminem a deriváty sulfonylurey 
či glifloziny a konečně v kombinaci s jednou dávkou dlouze působícího inzulínu. Podmínkou 
jejich  působení je zachovalá sekrece inzulínu, kterou stimulují v přítomnosti glukózy.  
Usn. č. 2017 / 098c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 18d. Návrh vyhlášky k E-Rp, vypořádání připomínek. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Naše připomínky byly  
akceptovány.   Správně je redukována  Vyh 54 /2008Sb Verze ze 7 11 má špatně § 4,odst. 
7. Povinnost lékaře předat pacientovi ne rodičům, přátelům alfanumerický identifikátorový 
kód zůstává.   



Usn. č. 2017 / 098d: Výbor ČDS vzal na  vědomí.   
 
Ad 18e. TS ČDS, volby výboru sekce. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Dne 15 11 2017 byly ukončeny 
volby  do TS. Dne  24 11 2017 zasedla volební komise Merhaut předseda, Hradec, Škrha jr. 
Členové, a vyhodnotila došlé  hlasovací lístky. Funkční období 11/2017-11/2021. Zvolení 
členové výboru:  Šoupal  Jan,  Šumník  Zdeněk, Prázný  Martin, Rušavý Zdeněk, Picková 
Klára, Kožnarová Radomíra, Brož Jan, Kůsová Hana, Obermannová Barbora, Pelikánová 
Terezie, Čechová Kateřina,  Bém Robert, Jankovec Zdeněk.  
Usn. č. 2017 / 098e: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 18 f. Dia způsobilost k řízení motorových vozidel. 
Změna byla do vyhlášky implementována na základě textu nové úpravy směrnice EU (EU 
2016/1106), kterou byly členské státy do svých právních úprav povinny implementovat do 
konce r. 2017. Nicméně již upravená vyhláška předpokládá nutnost přezkumu způsobilosti 
pro držení řidičského průkazu již při prvním "hypoglykemickém šoku" (ve vyhlášce 
reprezentovaném termínem hypoglykémie, kdy je nutná pomoc další osoby (tedy 
hypoglykémie, kdy si diabetik nedokáže pomoci sám, většinou pro nějakou formu poruchy 
vědomí, ale ne nutně bezvědomí, např. jen desorientaci apod.) a dále samozřejmě i při 
druhém atd. Rozhodnutí o ztrátě způsobilosti je tedy vždy na posouzení posuzujícím lékařem 
(praktický lékař, diabetolog). Toto určité zmírnění, tedy zrušení automatického odejmutí 
způsobilosti a ponechání definitivního rozhodnutí na posuzujícím lékaři, je zřejmě vedeno 
jednak tím, že k výše uvedeným hypoglykémiím mohlo dojít za mimořádných okolností a 
lékař toto může při posuzování zohlednit a dále novými možnostmi v léčbě, které mohou 
riziko hypoglykémie snížit. K vašim otázkám: 
1. Česká diabetologická společnost (ČDS) není oprávněna registrovat a ani neregistruje 
vydání, držení ani ztrátu řidičských průkazů u pacientů s diabetes mellitus 
2. Ani toto číslo není možné odhadnout. Nicméně ČDS informuje  diabetology o právní i 
zdravotní problematice držení řidičských průkazů (naposledy velký seminář na výročním 
sjezdu ČDS 2016, který byl hojně navštíven a stejně tak je navštěvován jeho záznam 
dostupný na webu. Domníváme se, že aktualizovaná zákonná úprava přinese změnu pouze 
v tom, že k některým pacientům, u kterých lékař na základě odborného vyšetření, dospěje k 
závěru, že existují racionální důvody, pro které i před dvě výše uvedené epizody není nutné 
způsobilost odebrat, bude spravedlivější.  
Usn. č. 2017 / 098f: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2017 / 099a: Výbor ČDS schválil  uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP: 
MUDr. Andrej Goldmann, Kolín 
  
b)  Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.(5005)   
Usn.  č. 2017 / 099b: Výbor ČDS schválil  uvedené sestry  za členky sekce sester ČDS. 
Mgr. Martina Daňková, Praha  
 
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS (.5006) 
Usn.  č. 2017 / 099c:  Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:   
MUDr. Jarmila Jirkovská, Praha 
Mgr. Michal Joshua Frána, Kralovice 
MUDr. Kateřina Loyková, Olomouc 
MUDr. Jitka Homolová, Ostrava 
  
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS.(5008) 
Usn.  č. 2017 / 099d: Výbor ČDS schválil za řádné členy Technologické sekce ČDS:    
MUDr. Jarmila Jirkovská, Praha    



Bc. Renata Říhánková, Plzeň     
MUDr. Barbora Pavlíková, Plzeň    
MUDr. Eva Stoláriková, Praha    
Mgr. Michal Joshua Frána, Kralovice   
MUDr. Martina Honková     
MUDr. Jan Kopecký      
Prof. MUDr. Kateřina Štechová, PhD.   
MUDr. Barbora Doležalová, Chrudim   
Mgr. Aneta Sadílková, Praha     
MUDr. Michal Krčma, PhD., Plzeň   
MUDr. Veronika Ambrožová, Kostelec  
MUDr. Tomáš Pelcl, Praha    
MUDr. Ondřej Mikeš, Praha    
Mgr. Martina Daňková, Praha    
MUDr. Vít Neuman, Praha     
MUDr. Lenka Petruželková, Praha    
MUDr. Eva Račická, Ostrava    
MUDr. Jan Škrha, jr., Praha    
MUDr. Kristina Poločková, Český Těšín   
MUDr. Jan Kříž, Praha     
MUDr. Jana Parkányiová, Praha    
MUDr. Daniela Číhalíková, Olomouc   
MUDr. Kateřina Loyková, Olomouc               
MUDr. Jana Houdová, Praha    
MUDr. Marcela Kerzlová, Havířov   
MUDr. Jitka Homolová, Ostrava    
MUDr. Radka Nágelová, Ostrava   
MUDr. Jana Nevrlá, Vyškov     
MUDr. Jitka Hasalová, Zapletalová, Holešov     
MUDr. Blanka Moulisová, Bílovice  
MUDr. Dagmar Veselá, Praha    
MUDr. Vladimíra Nekvindová, Kladno   
MUDr. Jozef Klein, Praha    
MUDr. Markéta Hovorková, PhD., Praha   
Viera Donicova, Košice     
           
e)Nebyly projednány  Nové podiatrické ambulance.   
Usn.  č. 2017 / 099e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance: 
 
f )Byla projednána  nová edukační pracoviště. 
Usn.  č. 2017 / 099f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:  
 
Léblová 
Primková 
Kartouzská 
 
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie ( DD) ČDS.(5007)  
Usn.  č. 2017 / 099g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické  sekce:  
MUDr. Martina Honková  
Mgr. Martina Daňková, Praha    
MUDr. Vít Neuman, Praha     
MUDr. Lenka Petruželková, Praha    
MUDr. Kristina Poločková, Český Těšín   
 
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství  ČDS.(5004)  



Usn.  č. 2017 / 099h: Výbor ČDS schválil za řádné členy  sekce diabetes a těhotenství: 
Viera Donicova, Košice   
MUDr. Dagmar Veselá, Praha    
MUDr. Vladimíra Nekvindová, Kladno   
MUDr. Jana Nevrlá, Vyškov     
MUDr. Jitka Hasalová, Zapletalová, Holešov     
MUDr. Daniela Číhalíková, Olomouc   
MUDr. Kateřina Loyková, Olomouc               
MUDr. Veronika Ambrožová, Kostelec 
Prof. MUDr. Kateřina Štechová, PhD.   
 
i) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce  ČDS.(5001)  
Usn.  č. 2017 / 099i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické  sekce :  
Prof. MUDr. Kateřina Štechová, PhD. 
MUDr. Jarmila Jirkovská, Praha    
MUDr. Martina Honková 
MUDr. Jana Parkányiová, Praha 
 
Ad 20.  Další zasedání výboru ČDS.  
Usnesení výboru ČDS č. 2017 / 100:  
Další  zasedání výboru ČDS se koná dne    20 02 2018  10,00. Místo Praha 1, Kampa, 
Best Western hotel Stará Zbrojnice.   
Další  zasedání výboru ČDS se koná dne  25 04 2018  13,00. Místo Luhačovice, KD 
Elektra.  
--------------------------------------------------------------- 

Zapsal:   MUDr. Tomáš  Merhaut.  
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD. 
Dne: 19 09 2017  
       Prof.  MUDr. Terezie  Pelikánová, Dr.Sc. 

Předsedkyně  výboru ČDS ČLS JEP,z.s. 
Rozdělovník: 
Členové  Výboru a RK ČDS  
Web stránky ČDS 
Sekretariát výboru ČDS 
Předsednictvo ČLS JEP  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přílohy  k  zápisu:  
  
Bod 3. Legislativa:  
T1020:(=NNZ 268/2014 Sb.)  o  PZT,      schváleno.   
T1033:( =NZ o veřejných výzkumných institucích )                neschváleno   
T1043:(=NZ elektron. zdravot.)                                                                   neschváleno. 
T1054:(=NZUN) univ. Nemocnice      neschváleno.   
T1069:(=NZ elektron.identifikaci)       =Zák. 250/2017Sb. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bod 4: Rozhodnutí  výboru ČDS o volbách na  funkční období 2018- 2022. 
Funkční období končí  2018,  volby nového výboru dle Volebního řádu ČLS JEP, § 2, odst. 1. 
Právo  tajné volby (§5/1) mají členové organizační složky dle § 4, odst.1.   
Statut § 4, odst.2,3: Organizační složky se mohou členit na nižší organizační jednotky, které  
jsou ve své  činnosti autonomní. Lékaři volí výbor svůj, sekce sester volí svůj výbor. 
Zásadní  § 10,  odst .2: O formě a způsobu voleb rozhoduje výbor organizační složky. 
Způsob  voleb: Výbor ČDS  rozhodl : jednokolové, (§ 8/1,) korespondenční.(VŘ §10 /1) 



Forma  voleb: Výbor ČDS rozhodl: typ většinový mandátový s redukcí počtu členů na 
16. Podle dosažených počtů hlasů dle mandátů  se nejdříve sestaví výbor,následně RK 
Výbor ČDS rozhodl  rozdělit  mandáty (křesla): celkem 16, z toho 13  křesel výbor         
(křesla 1- 13), 3 křesla RK.( křesla 14-16). Mandáty ve výboru: celkem 13 křesel, 1 
křeslo  pediatr diabetologie,  3 křesla ambulantní diabetologové.   
   

Bod 9: Záštity 
a. Merhaut zopakoval, že pro schvalování udělení záštit je v platnosti Usnesení a  Pravidla.  
Usnesení původní: Usn. 2015/81-04.  Úplné znění současného  usnesení č.2017 / 074a: 
Převzetí Záštit se schvaluje na zasedání výboru ČDS, per rollam schvalování není přípustné. 
Záštity nadregionální musí být schváleny na další rok do 31 12 běžícího roku. Žádost o 
ostatních záštitách na další rok musí být podána nejpozději do 30 10 běžícího roku.   
Ve výjimečných zvlášť zřetele hodných odůvodněných případech lze záštitu projednat na 
zasedání i po datu 30 10,například žádá-li některá sekce ČDS. Tato žádost však nesmí být 
spojena s požadavky na finance. Firemní žádost nelze projednat v režimu výjimky nikdy.  
   
b. Dne 12 12 2017 Schváleny  záštity na  rok 2018 těmto nadregionálním akcím:   
FNKV Praha 10                  Anděl   
FN Sv.Anna Brno  XXII. Seminář  03/2018              Olšovský  
Diabetologické dny Luhačovice - kongres     Pelikánová   
FN Motol - Mýty a omyly v diabetologii    Kvapil 
Celostátní seminář Průhonice 6/2018    VFN, Šmahelová  
Diabetologické dny Poděbrady  11/2018   Kvapil   
Diabetes a oko IKEM                  Pelikánová   
Technologie v diabetologii       Rušavý 
Syndrom diabetické nohy  IKEM  v 11/ 2018   Jirkovská ( Fin. 40 tis.Kč vč DPH) 
ČB Jihočeský diabetologický den      Dohnalová   
Dětské  diabetologické dny   v 3/2018   Šumník   
Psychologie-umění komunikace.v  03/2018   Lacigová   (Fin 20 tis.Kč vč DPH)  
Diabetologický den Zlín.  11/2018      Adamíková   
Prague School of Diabetes and Endokrinology                   Brož 
Dvěma aktivitám odsouhlaseny finanční podpory viz údaj za jménem garanta akce.   
  
c. Dne 12 12 2017 Schvaleny záštity na  rok 2018 dalším došlým  žádostem:  
Kurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v podiatrii 7. – 10. 6. 2018 první část a 8. – 
10. 11. 2018 druhá část.     (Fin  35 000,-Kč schváleno )  
 
Kurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků : 1. část 22. – 23. 3., 
druhá 16. – 17. 5., třetí 19. – 20. 9. a čtvrtá 25. – 26. 10. 2018 (Fin 35 000,- Kč schváleno )   
 
Dvěma aktivitám odsouhlaseny finanční podpory viz výše.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod 13c. Hloubková revize Gliptiny SUKL.  
Věc:  Preskribční omezení PAD- gliptiny pro PL do roku 2017 
Výbor ČDS uvádí, že je stále v platnosti dopis  Prof. MUDr. Pelikánové,DrSc a Prof. MUDr. 
Kvapila z roku 2014 , konstatující, že gliptiny musí mít  preskripční omezení pro PL. Platnost 
tohoto dopisu nikdy výbor nezrušil , neanuloval. Byl psán ke hloubkové revizi         RS ( 
Referenční skupiny) 9/5, probíhající v SUKL v roce  2014, podle  Zákona 48/1997 Sb., a 
podle Vyh 384/ 2007 Sb., o referenčních skupinách.V roce 2016, když probíhala zkrácená 
revize skupiny  9/5, výbor ČDS byl osloven a zaujal následující postoj :  

Výbor ČDS  1) podporuje spolupráci  s PL, 2) doporučuje, aby byla oprávněnými 
institucemi (VSUKL, MZ ČR ) odstraněna preskripční omezení pro preskribci gliptinů a 
pioglitazonu za podmínky 6 měsíců, dosažení  Hb A1c 53mmol /mol, zahrnutí edukace, jako 
dalšího nástroje k využití  rovnocenné péče.   



 Z textu ad 2) je zřejmé, že mělo –li by být odstraněno preskripční omezení RS 9/5, 
pak souhlas výboru  byl  vázán na  podmínky, uvedené v bodě 2) . Tedy teprve až by byly 
projednány podmínky bodu 2, vyslovil by  výbor ČDS Agrement. K žádnému takovému 
jednání nedošlo, a proto nelze  dovodit, že výbor ČDS zrušil preskripční omezení RS 9/5.  
Závěr: Gliptiny RS 9/5 zůstávají v režimu preskribčního omezení pro PL ve smyslu dopisu 
výboru ČDS z roku 2014 ( sign. Pelikánová, Kvapil), protože Usnesení neobsahuje výrok o 
hlasování autoremedurou, která by mohla původní stanovisko zrušit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bod 13b. 
Legislativa ke  stanovení  ceny léku, omezení preskribce. 

Stanovení  ceny léku a preskripční omezení upravuje Zákon 48/1997 Sb., jeho §39a   
a  následující. Zásadní paragrafy jsou: 
§ 39b,odst.1: O výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků rozhoduje Ústav.  
§ 39c, odst.1.: Ústav zařazuje léčivý přípravek  do referenční skupiny, dle Vyh.384/2007 Sb. 
Úhrada a preskripční omezení  léčivého přípravku se   stanoví v rámci hloubkové nebo 
zkrácené revize úhrad.  
§ 39g: Účastníkem řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a 
podmínek úhrady jsou osoby, které podaly žádost, zdravotní pojišťovny, nejsou-li 
osobami, které podaly žádost, držitel registrace, jde-li o registrovaný léčivý přípravek, 
dovozce nebo tuzemský výrobce.   
§ 39n, odst.1:  Ústav vydává k prvnímu dni kalendářního měsíce seznam, který 
zveřejňuje na elektronické úřední desce. Seznam obsahuje úplný výčet léčiv s výší  
ceny, s výší a podmínkami úhrady.  
§ 39o:Veškeré písemnosti se doručují pouze veřejným  vyhlášením způsobem 
dálkového přístupu. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení. 
Závěr : Ceny léčiv, výše  jejich  úhrady a podmínky  úhrady stanovuje Ústav (SUKL). 
Účastníkem řízení ex lege 48/1997 Sb., není lékařská society. Ta není ani účastníkem 
hloubkových a  zkrácených revizí. Tím není sice dotčeno právo lékařské society se 
vyjádřit, avšak pro řízení není  materiálem  s právem zařazení do spisové agendy. 
Zdravotní pojišťovny  nejsou oprávněny  vydávat  své podmínky úhrad, pro 
poskytovatele  jsou závazné pouze Seznamy  SUKL.   
 
Smysl výše uvedeného tkví v následující informaci. 
Od 01 01 2018 významně stoupne důležitost shora  uvedeného. Před vydáním receptu 
jsoucího, elektronického i  náhradního, musí lékař posoudit dva  typy  preskripčních  
omezení. První typ je omezení oborové, například  L/dia,int,end, což znamená, že  lék 
může předepsat pouze lékař uvedené odbornosti. Druhý typ  je indikační omezení úhrady. 
Jsou případy, kdy lékař předepíše lék k úhradě ze zdravotního pojištění sice v souladu s 
údaji v SPC, ale přitom v rozporu s indikačním omezením úhrady. Rozlišuje se mezi  
„možností použití léčivého přípravku“ tzv. terapeutické indikace při určitém 
onemocnění a „možností jeho úhrady“.  

Pokud se jedná o léčivý přípravek, který je hrazen ze zdravotního pojištění a nemá 
stanoveno jako podmínku úhrady indikační omezení, platí úhrada pro všechna zde uvedená 
onemocnění. Pokud je u léčivého přípravku jako podmínka úhrady indikační omezení, léčivý 
přípravek je hrazen jen u některých onemocnění uvedených v SPC. Použití léčivého 
přípravku ve všech ostatních terapeutických indikacích uvedených v SPC se pak stává 
zdravotní službou nehrazenou ze zdravotního pojištění. 
Závěr: Lék  s indikačním omezením prvého či druhého typu předepíše  lékař k úhradě 
zdravotní pojišťovnou  pouze v souladu s indikačním omezením úhrady, což  znamená 
vymezení situací, kdy je lék hrazen ze zdravotního pojištění. Od 01 01 2018 budou toto 
ZP postihovat bez ohledu, jak dopadne elektronický recept. Postih platí pro 
ambulantní i lůžkové  lékaře. ZP zaplatí lékárně  „vadný recept“ tedy lék, a peníze takto 
alokované vybere jako pokutu od  lékaře. MUDr. Merhaut   


