
Zápis z 9. zasedání výboru České diabetologické spole čnosti, 
konaného dne 24. 11. 2011 od 15 hodin ve  Zlín ě. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni (abecedn ě): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, 
CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA, MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, PhD,  
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., MUDr. Eva Račická,  
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.  
 
Omluveni:  Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jaroslav 
Rybka, DrSc, Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD. 

 
Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. Jednání bylo 

zahájeno dne 24. 11. 2011 v 15,00 a ukončeno v 18,00.  
 
Jednání probíhalo podle  připraveného programu: 
  1.  Kontrola minulého zápisu. 
  2.  Informace o NDP. 
  3.  Regulace lékové preskripce.  
  4.  Podpora projektu TNW 2012.  
  5.  Analoga/FPG – názvosloví a gramatika. 
  6.  Vyjad řování  HbA1c (jednotky.)  
  7. Tisk 409 PS PČR. Stav projednávání.   
  8. Tisk 405 PS PČR. Stav projednávání. 
  9. Tisk 375 PSPČR. Stav projednávání. 
10. Tisk 325 PS PČR, Zákon 298/2011 Sb.   
11.  Psychologická sekce.   
12.  Kultivace seznamu zdravotních výkon ů. 
13.  Spolek léka řů českých, oslava výro čí.  
14.  DAČR.    
15.  Různé. 
 a)  Žádost o  ustanovení Diabetologického  centra v Ostrav ě.  
 b)  Žádost o p řevzetí záštity ČDS nad během pro zdraví. 

c)  Luha čovice kongres 2012. 
 d) Odm ěna  pro asistentku výboru ČDS.    
Per rollam schválené: 
16.  Dotazník IDF. 
17.  Návrh členů atestačních komisí pro obor Diabetologie a endokrinologie.   
18.  Záštita akce Tour  Nordic Walking 2012. 
19.  Stanovisko k IZIP. 
20.  Stanovisko k regulacím lékové preskripce.  
21.  Znění doporu čených postup ů.  
22.  SUKL. 
23.  Noví členové organiza ční složky ČDS ČLS JEP.  
24.  Další zasedání výboru ČDS.  7 2 12  
----------------------------------------------------------------  
Ad 1. Kontrola minulého zápisu.  
Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 09 / 2011 a konstatováno, že úkoly jsou  
splněny nebo průběžně plněny. 

 
Ad 2. Informace o NDP.  
Referoval prof. Kvapil a prof. Pelikánová. Dne 07. 11. 2011 proběhlo jednání na MZ (Heger, Vavroušek, 
Pelikánová, Kvapil, Býma, Šmatlák). Ústně MZ vyslovilo podporu, nutno vyžádat písemný zápis. Dále 
informováno o semináři na téma NDP v Poslanecké sněmovně PČR dne 01. 12. 2011 a o plánované schůzce 
s poslancem B. Šťastným dne 09. 12. 2011. Jednající členové výboru upozorní na nedostatky v reformních 
zákonech, které významně dopadají na diabetiky. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 109: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí uvedené skutečnosti.   
 
Ad    3.  Regulace  lékové  preskripce , jednání s  dr.  Soharovou.  



Referovala MUDr. Račická. Konstatováno, že jsou výrazně odlišné postupy jednotlivých KP VZP v hodnocení 
odvolání proti regulacím. Uveřejněna výzva na stránkách webových. MUDr. Merhaut upozornil na Z 48, kde je 
paragraf o tzv. vysoce inovativních přípravcích. S prof. Kvapilem prodiskutují možnost využití tohoto §. 
Regionální rozdíly ve vyřizování odvolání, iniciace další schůzky s vedením VZP, kde bude projednána 
problematika regionálně odlišných postupů při řešení regulací. Cílem je dosáhnout systémový postup ve 
vyhodnocení preskripce s ohledem na vysoce inovativní léčebné možnosti. Problém regulací znesnadňuje 
i zvýšený tlak od PL, aby v dia poradnách byl léčen celý syndrom komorbidit. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 110: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl o aktivní podpoře svým členům, kteří jsou v problémech 
s regulacemi. V tomto smyslu uveřejněna výzva na webu ČDS a OSAD. 
 
Ad   4.  Podpora projektu TNW 2012.  
Referovala Prof. Pelikánová. Jde o Tour Nordic Walking. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 111: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl podpořit aktivitu a převzít záštitu. 
 
Ad   5.  Analoga/FPG – názvosloví a gramatika  
Referovali prof. Perušičová a prof. Svačina. Téma jak přepsat anglická slova screening, analoga a další. 
Po diskusi doporučeno psát skríning, IFG´= HGL= hraniční glykemie nalačno, PGT porušená glukózová 
tolerance, prediabetes, 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 112: 
Výbor ČDS projednal tématiku a doporučil referujícím obrátit se s dotazem na Ústav pro jazyk český ČAV.  
 
Ad   6.  Vyjad řování  HbA1c (jednotky).   
Referovala prof. Pelikánová. Po diskusi odsouhlaseno vyjadřování HbA1c v nově doporučených jednotkách 
mmol/mol. Výsledek sdělí dopisem Prof. Pelikánová prof. Zimovi. Prof. Škrha napíše článek do DMEV na téma 
HbA1c a dále informaci na www.diab.cz. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 113: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno. 
 
Ad   7. Tisk 409 PS P ČR. Stav projednávání,   
Referoval MUDr. Merhaut. Tzv.druhá reformní novela  Z 48/97 Sb.,která byla schvalována paralelně s první 
novelou. Přeregistrace pacienta mezi ZP velmi omezena, Tvrdé sankce pro poskytovatele za nevelké 
prohřešky i jen administrativního rázu, absence déle než měsíc, hlášení přerušení. Obrovská moc ZP a SUKL 
na úkor ZZ, SUKL  rozhoduje vše o léčivech, má právo každý měsíc měnit ceny, úhrady ZP, doplatky 
maximální, preskripční omezení (limitace), proto pozor na kopírování receptů. Nutno OME/LIM předpisům 
věnovat velkou pozornost, bezvýhradně je dodržovat. Zajistit od OVZV MZ ČR písemné rozhodnutí či 
osvědčení o specializované způsobilosti.  Velký problém  PZT/DIA, jsou v příl. 3, odd. C, skupina 11. Některé 
komodity s dalším poklesem úhrad proti první novele Z 48, např. glukometry 80 %, proužky cca 50 % pokles, 
Položky, které se nevejdou cenou do uvedených limitů, platí celé klient. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 114: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí tuto novelu.   
 
Ad   8. Tisk 405 PS P ČR. Stav projednávání.  
Referoval MUDr. Merhaut. Jde o zákon o zdravotních službách, který mimo jiné Nahrazuje starou 20/ 1966 Sb. 
(zrušena), Nahrazuje Zákon 160/92 Sb. (zrušen). 
Nová definice pojmu lege artis, registrující poskytovatel, udělení a odejmutí oprávnění poskytovat služby, 
mnoho povinností pro poskytovatele se sankcemi, registrace ZZ Nahlížení do dokumentace, ČLK nelze. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 115: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vzal na vědomí tuto materii.   
 
Ad   9. Tisk 375 PS P ČR. Stav projednávání.  
Referoval MUDr. Merhaut. Jde o novelu zákona 95, kdy uvedený tisk již prošel celým schvalovacím procesem 
a byl již podepsán presidentem. Jeho součástí je odst 6 přechodných ustanovení, znějíc. 
Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech 
specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004 získali osvědčení České lékařské komory k výkonu 
soukromé lékařské praxe v jiném specializačním oboru a ke dni nabytí účinnosti tohoto nejméně 12 z 



posledních 15 let vykonávali zdravotnické povolání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v rozsahu 
alespoň poloviny stanovené pracovní doby, získávají ke dni účinnosti tohoto zákona specializovanou 
způsobilost v tomto jiném specializačním oboru. Ministerstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře 
rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti v daném oboru do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě 
oboru diabetologie a endokrinologie se splnění podmínek a přiznání specializované způsobilosti posuzuje 
samostatně v části oboru diabetologie a samostatně v části oboru endokrinologie. 
Protože uvedený text je v přechodných ustanoveních a v roce 2012 má být další novela Z 95, je třeba, aby si 
kolegové včas zajistili doklad o specializované způsobilosti. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 116: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl pověřit MUDr. Merhauta sestavit informační dopis pro členy ČDS 
a vyvěsit jej na web. 
 
Ad 10. Tisk 325 PS P ČR, Zákon 298/2011 Sb.   
Referoval MUDr. Merhaut. Tzv. první reformní novela Z 48/97 Sb, účinná již od 1. 12. 2011, Nové pojmy 
základní varianta a ekonomicky náročnější varianta, Poučení pacienta, záznam do dokumentace, 
Neadekvátně vysoké sankční pokuty pro ZZ při nevelkých proviněních, PZT/ DIA s novými cenami, jinými než 
v T 409. 
Zásadní pro diabetologii je skutečnost, že s platností od 01. 12. 2011 platí nová příloha č. 3, oddíl C, skupina 
11, kde dochází k velmi podstatným cenovým změnám v některých položkách. Absolutní nutnost se s nimi 
seznámit, dodržet je, protože porušení zákona ani OSAD, ani ČDS nikoho neviní. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 117: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí novelizační zákon.   
 
Ad 11. Psychologická sekce.  
Doc. Lacigová požádala, aby výbor  ČDS garantoval 5, setkání psychologické sekce. 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 118: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, že akce se koná pod záštitou výboru ČDS. 
 
Ad 12.  Kultivace seznamu zdravotních výkon ů 
Referovala prof. Pelikánová a MUDr. Merhaut. Konstatováno, že aktivita Kultivace seznamu zdravotních 
výkonů probíhá, komunikace s dr. Jenšovskou, zvolenými zástupci výboru (Jirkovská, Merhaut, Kvapil, 
Pelikánová).  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 119: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl pokračovat v aktivitě. Prof. Jirkovská převede výkon týkající se 
ošetření diabetické nohy do příslušného nového formuláře na internetu.  
 
Ad 13. Spolek léka řů českých, oslava výro čí.  
Referoval prof. Škrha. Jde o akci k 150. výročí založení spolku lékařů českých, konanou v 6/2012 v Karolinu.  
Odsouhlasena finanční podpora oslavě ve výši 10 000 Kč. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 120: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit souhlas s finanční podporou. 
 
Ad 14. DAČR. 
Referoval prof. Kvapil o aktivitách diabetologické asociace ČR.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 121: 
Výbor ČDS vzal na vědomí referované aktivity. 
 
Ad 15. Různé 
a) Žádost o  ustanovení Diabetologického  centra v Ostrav ě. 
Referovala prof. Pelikánová.   Žádá ředitel Mudr. Nekyl. Než bude rozhodnuto, provedou MUDr. Olšovský  
a MUDr. Hradec odborný audit, s nímž bude o žádosti jednáno na příští schůzi.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 122: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl o provedení odborného auditu pracoviště. 
 
 
 



b) Žádost o p řevzetí záštity ČDS nad během pro zdraví.  
Referoval Prof. Kvapil. Akce proběhne v rámci kongresu v Luhačovicích 2012. Výbor rozhodl převzít záštitu 
nad aktivitou. 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 123: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl převzít záštitu nad aktivitou. 
c) Luha čovice kongres 2012.    
Referovala prof. Pelikánová. Do 31 01 2011 nutno dodat abstrakta, návrh programu připraví programový 
výbor,datum kongresu 19. 04 – 21. 04. 2012, zvolen programový výbor  ve složení jako vloni, (Lacigová, 
Rušavý, Kvapil, Pelikánová, Šmahelová, Škrha, Jirkovská.  Edukační blok v sobotu, návrhy podají členové 
výboru mailem. Společenský večer ČDS bude ve čtvrtek vstup zdarma, konání ve Společemském domě. 
Bude rozhodnuto o sponzoringu na základě finanční analýzy posledních dvou let, pak případná podpora firem. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 124: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl schválit uvedené skutečnosti. 
  
d)  Odm ěna  pro asistentku výboru ČDS.   
Referoval prof. Kvapil, který navrhl pro asistentku výboru paní Jelínkovou jednorázovou odměnu za vynikající 
práci ve výši 20 000 Kč.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 125: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl schválit odměnu v uvedené výši.   
 
Per rollam schválené:  
Ad 16.  Dotazník IDF.  
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání dopis dr. Mervartové z MZ ČR - dotazník IDF, týkající se 
diabetologické péče v ČR.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 126: 
Výbor ČDS per rollam projednal věc a rozhodl pověřit prof. Pelikánovou napsáním odpovědi.  
  
Ad 17.  Návrh členů atestačních komisí pro obor Diabetologie a endokrinologie.   
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání návrh na zástupce do atestačních komisí pro obor Diabetologie 
a endokrinologie:   
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (Praha) 
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. (Praha) 
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. (Praha) 
MUDr. Olšovský Jindřich, PhD (Brno) 
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. (Praha) 
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. (Praha) 
Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD (Hradec Králové) 
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD (Plzeň) 
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. (Zlín) 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. (Praha) 
Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (Praha) 
Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhDˇ. (Praha) 
Prof. MUDr. Vavřinec Jan, DrSc. (Praha) 
 
Vznesen názor, aby se účastnil i praktický diabetolog (člen výboru  ČDS).  
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 127: 
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku a vyslovil souhlas s navrhovanými členy komise. Zároveň navrhuje 
za odborníky z praxe členy MUDr. Hradec, MUDr. Račická, MUDr. Merhaut. Informaci endokrinologům a MZ 
oznámí prof. Pelikánová.   
 
Ad 18.  Záštita akce Tour Nordic Walking 2012  
Byla projednána per rollam v mezidobí zasedání záštita akce Tour Nordic Walking 2012. Garanti jsou             
T. Pelikánová, J. Perušičová, Š. Svačina a v regionech mimo Prahu příslušní členové výboru ČDS.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 128: 
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku a rozhodl vyslovit souhlas se záštitou. 
 
Ad 19.   Stanovisko  k IZIP.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání stanovisko k elektronické dokumentaci a IZIP ve znění: 



Organizační složka České diabetologické společnosti se prostřednictvím svého výboru  ČDS  zabývala 
aktuální otázkou elektronické dokumentace, tzv. IZIP. Předně výbor ČDS zaujímá stanovisko, že elektronická 
dokumentace jako korelát písemně vedené zdravotnické dokumentace je něco zcela odlišného od tzv. IZIP 
zdravotní knížky pacienta. 

Vedení elektronické zdravotnické dokumentace musí být dáno zcela přesným paragrafovým zněním 
zákona o zdravotních službách, musí se jednat o proces komplexní, tj povinný ze zákona pro všechna 
Zdravotnická zařízení a pro všechny Zdravotní pojišťovny, obdobně jako u vedení písemné dokumentace. 
Majitelem této elektronické dokumentace musí být ze zákona zdravotnické zařízení, které jej vede, kopie 
sumární pacienta pak majetkem příslušné zdravotní pojišťovny. Participovat na elektronické zdravotní 
dokumentaci lze jedině legálně, tj ze zmocnění zákona. Tento legislativní axiom je třeba považovat za conditio  
sinequa non. 

Výbor ČDS považuje za nemyslitelné, aby taková činnost probíhala způsobem jako IZIP zdravotní 
knížka pacienta, fungující na bázi akciové společnosti, kde se prodávají akcie, jejichž hmotně právním 
korelátem jsou neobchodovatelné komodity, jako zdravotní dokumentace občanů.  Není myslitelné, aby 
kdokoliv (lékař či dokonce pacient) rozhodoval o zpřístupnění dokumentace jen některému ošetřujícímu lékaři. 
Navíc zákony o zdravotních pojišťovnách nedovolují z prostředků všeobecného zdravotního pojištění vyplácet 
bonusy za účast v privátních akciových společnostech.  

Výbor ČDS je přesvědčen, že do vyjasnění a kvalifikace proběhlých událostí, týkajících se IZIP, Asseco 
Central Europe, eHI (e- health International AG a dalších) příslušnými institucemi, případně orgány činnými 
v trestním řízení je nemyslitelné, aby se tak prestižní instituce jakou je ČLS JEP zabývala aktivitami 
uvedených společností či na nich dokonce participovala.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 129: 
Výbor ČDS projednal per rollam  tématiku a vyslovil souhlas s dopisem vedení ČLS JEP.  
 
Ad 20.  Stanovisko k regulacím  lékové preskripce.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání stanovisko v souvislosti s regulacemi lékové preskripce za 
rok 2010 (VZP- Horák, diabetologům z Táborska, z Hodonína).   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 130: 
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku a se stanoviskem vyslovil souhlas.   
 
Ad 21.  Znění doporu čených postup ů  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Schváleno znění doporučených postupů 2011 (oko 
oftalmologickou společností, ledviny nefrologickou společností) 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 131: 
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku a rozhodl schválit uvedené materiály. 
 
Ad 22.  SUKL.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Stanovisko k žádostem Kwik Pen-Humalog, Humalog mix 
25/50 – metronidazol, Apidra Solostar  na žádost  SUKL. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 132: 
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku a vyslovil souhlas se stanoviskem.   
 
Ad  23.  Noví členové organiza ční složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 133:  
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP: 
 MUDr. Veronika Vaňková, Žďár nad Sázavou 
MUDr. Otmar Stránský, Brno 
MUDr. Jan Gojda, Praha 10 
MUDr. Veronika Brandejsová, Týniště nad Orlicí 
MUDr. Ondřej Krystyník, Olomouc 
MUDr. Jaromíra Gajdová, Olomouc 
RNDr. Pavel Flachs, Ph.D., Velké Popovice 
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., Praha 8 
MUDr. Martin Rossmeisl, PhD., Praha 112 
  
 
 
 



b)Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 134:  
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy sekce sester  ČDS. 
Dis. Veronika Ptáčková, Skuteč 
Jana Ploužková, Dolany 
Jana Štrymplová, Liberec 
Ludmila Musilová, Blansko 
Romana Vaňhová, Frýdlant 
Helena Špičáková, Dis., Blansko 
 
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 135:  
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené kandidáty za členy podiatrické sekce ČDS. 
MUDr. Věra Prýmková, Příbram 
Hana Součková, Karlovy Vary 
  
Ad 24.  Další zasedání výboru ČDS. 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 136:  
Další Zasedání výboru ČDS se koná dne 07. 02. 2012, Hotel Stará Zbrojnice, Praha1, od 10,00 hod. 
--------------------------------------------------------------- 
 
Zapsal:   MUDr. Tomáš Merhaut 
Dne 24. 11. 2011    
        Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 

Předsedkyně výboru ČDS  ČLS JEP 
 

Rozdělovník: 
Členové Výboru a RK ČDS  
Web stránky ČDS 
Sekretariát výboru ČDS 
Prezidium ČLS JEP 
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