
Zápis z 7.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  02 06 2015  od 10,00  hodin,  Praha 1. 

(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni (abecedně):  MUDr. Alena Adamíková, Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. 
Jan Brož,   Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, 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., 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: Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.,  Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně. Jednání  bylo zahájeno   dne 02 06 2015  v 10,00   a  ukončeno ve 14,00. 
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:   

1.     Kontrola minulého zápisu.               Pelikánová 
2.     Pravidla zpracování administrativních úkonů           Hradec/Merhaut 
        a  podpora výzkumných projektů.            Škrha  
3.     Novinky v legislativě.                                                   Merhaut 
4.   Novela Zákona 95. Vzdělávání v diabetologii.                      Pelikánová/Merhaut 

      5.     Žádost o finanční podporu MUDr. Pavel Škrha-ADA.       Pelikánová 
      6.     Žádost  o finanční podporu  MUDr. Miloš  Mráz-ADA.         Pelikánová 
      7.     Žádost  o finanční podporu  MUDr. Jan Škrha jr-ADA.        Pelikánová 

8.     Prospektivní studie s gliflozinem u DM 1.              Kvapil   
9.     Project Space.                Kvapil        
10.   Nasmlouvání nových  kódů.                    Rušavý/Merhaut 
11.   Sazebník výkonů.                Pelikánová 
12.   Podiatrická sekce.                Jirkovská 
13.   Edukační pracoviště.              Jirkovská 
14.   Doporučené postupy ČDS, jednotná úprava.            Pelikánová 
15.   Kongresy,vyváženost firemních a odborných prezentací.   Rušavý 

16.   Finanční podpora činnosti sekce sester.               Pelikánová  
17.   Informace pokladníka.               Hradec   
18.   Jednání se ZP, SUKL. Regulace, Dia léčiva a PZT.               Hradec/Račická 
        a) Test. proužky ketonemie, glykosurie a ketonurie.            Merhaut 
19.   Různé.       

              a) Žádost o 3 přednášky na Endokrinologických dnech. Pelikánová  
   b) Interference léků při dechové zkoušce na alkohol.      Lacigová   
   c) MUDr. M. Ladýř, účast na  IDF.            Pelikánová  
Per rollam projednané: 
      20. Žádost o finanční podporu stáž USA MUDr. Hana Kahleová.    
      21. Předpis ČDS 02 ČLS JEP. 
      22. Žádost o podporu do vedení  IDF prof. Djordjevic, Srbsko.  
      23. Návrhy na oponenty grantových  projektů.   
      24. Podpora léčby závislosti na tabáku. 
      25. Nominace do panelů AZV ČR. 
      26. Dopis Prof. Švihovcovi SUKL / KLPK / Hoz. 
      27. Blok ČDS přednášek na ČIS 11/2015.   
      28. SUKL. Hodnotící zprávy.  
      29. Noví členové ČDS ČLS JEP, nové podiatrické  a edukační pracoviště.  
      30. Další zasedání výboru ČDS.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přílohy k bodům 2 a 9. 
 



Ad 1. Kontrola minulého zápisu.       Ref. Pelikánová. 
Vysloven souhlas se zápisem č..06  ze zasedání výboru ČDS v 04 / 2015 a konstatováno, že 
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.    
Usn. č. 2015 / 80:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  
 
Ad 2. Pravidla zpracování administrativních úkonů a  podpora výzkumných projektů. 
                                                      Ref. Škrha.  Merhaut, Hradec            Příloha I / 1, bod 2    
Snaha do jednání vnést  větší přehlednost, uvážlivost, komparaci nápadů, postřehů a názorů 
vzešlých z diskuse, jasnou formulaci hlasovaného usnesení, které někdy nenese  prvky  
stability, vyváženosti rozhodnutí a důvěry. Druhá část návrh prof. Škrhy. viz příloha č.1A, 1B. 
Dále je v příloze č. 1C  uvedeno znění Převzetí záštity, účinné 03 06 2015. 4. 1D je postup 
předsedy v případě řešení neodkladných záležitostí. Odhlasovaná usnesení k tomuto 
bodu programu jsou uvedena ve tvaru Usn. 2015 / 81- XX.  
Usn. č. 2015 / 81: Výbor ČDS schválil  materiály, viz příloha 1A,1B,1C.tohoto zápisu. 
 
Ad 3. Novinky v legislativě.                                    Ref. Merhaut.          Příloha I / 2 ,bod 3 
Hlavní rozpracované materie a jejich stav schvalování, zásadní tisky jsou T 411,T412,T413, 
T386. T.č. neprobíhá schůze PSP ani není naplánován termín další schůze.(viz příloha). 
Usn. č. 2015 / 82:  Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 4. Novela Zákona 95.Vzdělávání v diabetologii. Ref. Škrha.                                                                             
K dispozici je akční plán, v podstatě věcný záměr zákona. Vedena  diskuse nad rozsahem 
novely, o délce studia, redukce oborů základních i nástavbových, o zařazení základních 
oborů do zákona, výuka na fakultách, akreditace po kmen až na okresní úroveň, doktorandi  
status quo s minim. Úvazkem  0,5. Obor endo/dia zcela nejasno, očekáváno přiblížení 
k západoevropským normám, nedořešený princip nabytých práv. redukce  základních oborů 
ze 46 na 29. 18 základních kmenů. Endo + Dia nástavbové obory. Kardiologie, hematologie 
a další budou základními obory. Odhlasováno bylo ponechat ENDO/DIA mezi základními 
obory za předpokladu, že mezi nástavbovými obory budou další interní obory jako je 
kardiologie, hematologie, onkologie, alergologie atd. v tomto smyslu bude novela ze strany 
ČDS připomínkována (Pelikánová, Anděl). 
Koncepce oboru z hlediska jednotlivých podoborů diabetologie, endokrinologie a pediatrie 
bude nutné diskutovat na schůzce zástupců jednotlivých odborností (v.s. podzim 2015) 
Usn. č. 2015 / 83: Výbor ČDS projednal materiál a vzal na vědomí.   

   
Ad 5. Žádost o finanční podporu MUDr. Pavel Škrha. Ref. Pelikánová  
MUDr.Pavel Škrha žádá o finanční podporu na 75. kongres ADA 2015 v USA Boston,05 až 
09 06 2015 s aktivní účastí Poster: „miR-192 and miR-200 Help to Diagnose Pancreatic 
Cancer among Diabetic Patients“.  Žádá o úhradu kongres. poplatek  7 345,-Kč,  cesta 
19 685,-Kč,celkem 27 030 Kč. Žádost  podmínky Předpisu č. 2, § 5 splňuje.  
Usn. č. 2015 / 84: Výbor ČDS schválil  (podpora 27 030,- Kč) ke dni 02 06 2015.  
    
Ad 6. Žádost o finanční podporu  MUDr. Miloš Mráz. Ref. Pelikánová. 
MUDr. Miloš Mráz žádá o finanční podporu na 75. Kongres ADAv USA Boston 05 až 09 06 
2015. Aktivní účast 2 Postery :  A) Expression of lipolysis-related genes in subcutaneous 
adipose tissue of obese subjects with type 2 diabetes mellitus: the influence of gastric 
plication and duodenal-jejunal by-pass liner implantation. B) CD163+ and CD206+ adipose 
tissue macrophage subpopulations in subjects with obesity and type 2 diabetes mellitus: the 
effect of of gastric plication and duodenal-jejunal by-pass liner implantation.   
Žádá o úhradu kongres. poplatek 7 345,- Kč, cesta 21 996,- Kč. Celkem 29 341,- Kč.   
Žádost podmínky Předpisu č. 2, § 5 splňuje. 
Usn.  č. 2015 / 85: Výbor ČDS schválil  (podpora 29 341,-Kč)ke dni 02 06 2015.    
 
Ad 7. Žádost  o finanční podporu  MUDr. Jan Škrha jr. Ref. Pelikánová 



MUDr. Jan Škrha jr. Žádá o finanční podporu na 75 kongres ADA 2015  v USA Boston, 05 až 
09 06 2015 s aktivní účastí: Poster „Relationship of the lens and skin autofluorescence in 
patients with diabetes.Žádost o úhradu poplatek 0, cestovné 19 685,-Kč, ubytování 373 us D. 
Usn.  č. 2015 / 86: Výbor ČDS schválil podporu  ke dni 02 06 2015. 
    
Ad 8. Prospektivní studie s gliflozinem u DM 1. Ref. Kvapil. 
Jedná se o Prospektivní randomizovanou studii, placebem kontrolovanou, s gliflozinem u 
pacientů s  DM 1.typu. Po diskusi uzavřeno zatím neřešit,  aktivita odložena na neurčito.   
Usn. č. 2015 / 87:  Výbor ČDS schválil uvedený postup.  
  
Ad 9. Project Space.                                                Ref. Kvapil.         Příloha I / 3,bod 9 
Project Space, hodnocení profilu pacientů v diabetologických ordinacích. Výbor seznámen 
s protokolem. Po diskuzi schválena podpora ČDS vlastnímu projektu a schválena finanční 
podpora ve výši 300 000,-Kč na projekt. Bližší viz příloha č.2 tohoto zápisu.  
Usn. č. 2015 / 88:  Výbor ČDS rozhodl, jak shora uvedeno.  
   
Ad 10. Nasmlouvání nových  kódů.     Ref. Rušavý / Merhaut        Příloha I / 4,bod 10 
VZP ve FN Plzeň odmítla nasmlouvat nové kody s odůvodněním, že jsou již hrazeny v jiných 
kódech. MUDr. Merhaut seznámil s právním rozkladem: Zdravotní pojišťovna ex lege 
nemůže odmítnout nasmlouvat kódy  se zdůvodněním, že tyto výkonové kódy jsou součástí 
či podmnožinou jiných existujících kódů. Úplný výklad viz příloha.   
Usn. č. 2015 / 89:  Výbor ČDS vyslovil souhlas. Dopis ad  VZP  Pelikánová / Merhaut.  
  
Ad 11. Sazebník výkonů.                                 Ref..Pelikánová / Račická.               
Konstatováno, že VZP i SZP deklarují stop stav nasmlouvání nových kódů.  Výbor ČDS 
vstoupí v jednání s vedením VZP i SZP. Podklady připraví MUDr. Merhaut 
Usn. č. 2015 / 90: Výbor ČDS rozhodl, jak shora uvedeno.   
        
Ad 12. Podiatrická sekce.                                  Ref. Jirkovská.          
Byla přijata nová koncepce výroční konference syndrom diabetické nohy, která probíhá pod 
záštitou ČDS, a to dvoudenní. Předmětem prvního dne bude workshop pro zástupce 
podiatrických ambulancí sloužící zkvalitnění podiatrické péče. Byl schválen příspěvek ČDS 
pro podiatrickou sekci ve výši 60 000,- Kč., který bude použit na pozvání zahraničního 
účastníka na výroční konferenci (v plánu prof. Amman z Německa nebo dr. K. Acker jako 
vedoucí IDF podiatrické sekce), dále na přípravu 2 edukačních posterů  pro podiatrické 
ambulance (odlehčení, podiatrický screening v nemocnicích) a k částečnému hrazení 
workshopu pro podiatrie.   
Usn. č.  2015 / 91: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.   

  
Ad 13. Edukační pracoviště.                              Ref. Jirkovská.  
Bylo schváleno hrazení  projektu „Posouzení skupinového edukačního programu pro 
diabetiky v diabetologických edukačních pracovištích“ v celkovém nákladu 400 tis. Kč, který 
vyplývá z cílů Národního diabetologického programu a byl předložen Pracovní skupinou pro 
edukaci Výboru ČDS na ústředí VZP. ČDS by tento projekt hradila v případě, že VZP tento 
pilotní projekt hradit nebude.  Výstupem návrh na zavedení kódu pro skupinovou edukaci  se 
snahou umožnit tento kód plošně vykazovat v diabetologických ordinacích. Záštita 
odhlasována , 3 se zdrželi, proti 0. Výbor ČDS  potvrdil, že edukační pracoviště jsou  
nedílnou součástí DC, a to bez ohledu na formuláře a dotazníky.  
Usn  č. 2015 / 92: Výbor ČDS  projednal témata a vyslovil souhlas.  
 
Ad 14. Doporučené postupy, jednotná úprava.  Ref. Pelikánová.       Příloha I / 5,bod 14 
Pelikánová předložila materiál, uceleně viz příloha. Po diskusi vysloven souhlas 
Usn  č. 2015 / 93: Výbor ČDS  projednal a vyslovil souhlas.   
 
Ad 15. Kongresy dia., vyváženost firemních a odborných prezentací. Ref.Rušavý.                                                   



Vyhodnocení Kongresu 51 Luhačovice 2015.   
Připomínky negativní: Velký počet firemních symposií, Timing: Přednášky do programu na 
10 min, na každou 5 minut na diskuzi, rozhodně zařadit přestávku. Polední firemní symposia 
nejsou vhodná. Natáčení přednášek: vždy se souhlasem organizátora a natáčeného, 
souhlas musí být profesionálně vytvořen – ideální je jeden subjekt. Noviny: Chyběl plán 
natáčení, noviny tvořeny na koleně, ČDS by měla kontrolovat toky peněz za reklamu, ideální 
najmout novinářskou firmu a kontrolovat její rozpočet. 
Připomínky pozitivní:  Kvalitní program odborný se zvyšující se kvalitou Odborný program 
byl ve více sekcích Natáčení přednášek a noviny Natáčení  přednášek: vždy se souhlasem 
organizátora a natáčeného, souhlas musí být profesionálně vytvořen – ideální je jeden 
subjekt Noviny: Chyběl plán natáčení, noviny tvořeny na koleně, ČDS by měla kontrolovat 
toky peněz za reklamu, ideální najmout firmu a kontrolovat její rozpočet.  
Na rok 2016 oslovit potenciální zahraniční řečníky: prof. Anděl osloví Prof. Naucka  a prof. 
Jirkovská osloví  prof. Morbacha.   
Usn. č.  2015 / 94: Výbor ČDS projednal téma.   
 
Ad 16. Finanční podpora činnosti sekce sester.   Ref.Pelikánová. .   
Schvalování výše finanční podpory ad institutionem jednorázově. Po diskusi  schváleno  60 
 000 ,- Kč  pro 2016.  
Usn. č. 2015 / 95: Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.   
 
Ad 17. Informace pokladníka.                           Ref.  Hradec.            
Luhačovice jsou hlavní zdroj financí pro ČDS, v tomto roce byl výdělek 2 280 000,- Kč, 
generální sponzoři přispívali částkou 500 000,- Kč. 
Usn. č. 2015 / 96:   Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 18. Jednání se ZP. SUKL. Regulace, Dia. léčiva a PZT.     
a)Testační proužky ketonemie, glyko+ketonurie.  Ref. Merhaut.  
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 vlastní katalogy a úhradové metodiky včetně omezení preskripce  těchto  
komodit, přestože ZP nejsou nadány cenovou pravomocí.(pouze MZ a SUKL.)  Pojišťovny 
nejsou 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.  
Usn.  č. 2015 / 97: Výbor ČDS vzal na vědomí tématiku.  
  
Ad 19.  Různé .   

a)Žádost o 3 přednášky na Endokrinologických dnech. Ref. Pelikánová.  
ČES požádala ČDS o 3 přednášky na Endokrinologických  dnech, hotel Harmony Špindlerův 
Mlýn, ve dnech 15 -17. 10. 2015. Účast je: 
Doc. MUDr. Štěpánka Průhová, PhD.:  Monogenně podmíněné příčiny dysfunkce beta bb.  
Doc. MUDr. Jiskra, PhD.: Gestační diabetes a štítná žláza.  
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.: Endokrinní mechanizmy zlepšení DM 2. typu po chirurgii 
bariatrické.  
Usn.  č. 2015 / 98: Výbor ČDS vzal na vědomí a rozhodl, jak výše uvedeno.  
   
b) Interference  léků při dechové zkoušce na alkohol. Ref. Rušavý. 
Lacigová písemně vznesla uvedený dotaz. Téma zpracuje  Brož, právní  připraví Merhaut.  
Usn.  č. 2015 / 99: Výbor ČDS vzal na vědomí a rozhodl, jak výše uvedeno.  
 
c)MUDr. M. Ladýř, účast na  IDF. 
Projednána podpora účasti MUDr. Ladýře na IDF, která  by měla být hrazena z prostředku 
IDF. S účastí spojenou administrativu si  vyřídí dr. Ladýř osobně.  
Usn.  č. 2015 / 100: Výbor ČDS vzal na vědomí a rozhodl, jak výše uvedeno.  
--------------------------------------------------------------------- 



Per rollam projednané. 
Ad  20. Žádost o finanční podporu MUDr. Kahleová.                    Příloha II / 1, bod 20.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Kahleová žádá o finanční podporu  
stáže v Center for Nutrition, Lifestyle and Disease Prevention, School of Public Health at 
Loma Linda University USA, od 01. 07. 2015 do       30. 06. 2016. Žádá o  finanční náklady 
celkem 31 810 Kč. Žádost  podmínky Předpisu č. 2, § 5 splňuje. (viz příloha). 
Usn. č. 2015 /101: Výbor ČDS schválil 12+ (podpora 31 810,- Kč) ke dni 25 04 2015.  
            
Ad  21. Předpis vnitřní ČDS 02 – podpora  kongresy a stáže.    
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Na žádost výboru ČDS 
Předsednictvo ČLS JEP projednalo tento vnitřní předpis ČDS č. 2 a vyslovilo s ním souhlas. 
Předpis nabyl účinnosti dnem  22 04 2015.Je k dispozici na webu ČDS.    
Usn. č. 2015 /102:   Výbor ČDS schválil  návrh  23 01 2015, účinnost dnem 22 04 2015.  
  

Ad 22. Žádost o podporu do vedení  IDF prof. Djordjevic.       Příloha II / 2, bod 22 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Prof. Djordjevič požádal o podporu 
při volbě do vedení IDF.   
Usn. č. 2015 /103:  Výbor ČDS schválil návrh k 20 05 2015,  zaslán ČLF do 30 05 2015. 
  
Ad 23.Návrhy na oponenty grantových projektů.                        Příloha II / 3, bod 23  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Žádost ČLS JEP o  nominace 
externích oponentů návrhů grantových projektů aplikovaného výzkumu v biomedicíně (jak o 

ně žádá prof. Ryska z Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.  Návrhy přímo na kontakt: 

Martin.Suchy@azvcr.cz, AZV, Ruská 85, 100 05 Praha 10.  Dopis Pelikánová.   
Usn. č. 2015 /104: Výbor ČDS  vzal na vědomí a vyslovil  souhlas s uvedeným.  
 
Ad 24. Podpora léčby závislosti na tabáku.                     
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per  rollam. Požádáno o podporu Doporučení 
pro léčbu závislosti na tabáku podle současných poznatků EBM. Doporučení bude 
publikováno v supplementu časopisu Vnitřní lékařství v květnu 2015 a následně budou 
vytištěny reprinty, na nichž bychom uvedli podporu ČDS.   
Usn. č. 2015 /105: Výbor ČDS  vyslovil souhlas  ke dni 22 05 2015.  
 
Ad 25. Nominace do AZV ČR.     Příloha II / 4, bod 24. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam, sděleno stanovisko vypracované 
prof. Škrhou-zastoupení diabetologů v panelu je  t.č. dostatečné.  
Usn. č. 2015 /106: Výbor ČDS  vyslovil souhlas  
 
Ad 26. Dopis Prof. Švihovcovi SUKL / KLPK / Hoz.    
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. HoZ SUKL. Obdržel od výboru 
dopis na  toto téma. 
Usn. č. 2015 /107: Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 
Ad 27. Blok ČDS přednášek na ČIS 11/2015.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Jde o diabetologický blok( 2 hod) 
na ČIS kongresu v 11/2015.Přednášky pronesou na uvedená témata:   
A. Adamíková: Současné postavení inzulinoterapie v léčbě diabetes mellitus 2. typu. 
S. Lacigová: Nemocný s DM1 u nediabetologa- na ambulanci i na lůžku.Časté chyby, omyly. 
J. Škrha: Nediabetické hypoglykemie v klinické praxi. 
M. Kvapil: Velké" diabetologické studie a "malá" každodenní medicína. 
K. Andělová: Rizika gestačního diabetu pro budoucnost matky i dítěte. 
A. Jirkovská: Aktualizace Mezinárodního konsenzu pro diagnostiku a léčbu syndromu 
diabetické nohy. 
Usn. č. 2015 /108: Výbor ČDS  vyslovil souhlas. 
   



Ad 28. SUKL hodnotící zprávy.   
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Výbor ČDS vzal na vědomí zprávu 
z revize přípravků Orlistat Sandoz, Humulin N, Insulatard, Insuman Basal, Novorapid 

Pumpcart, Vokanamet, Bydureon, thioctová kyselina, přičemž se nevyjadřoval k ceně.   
Usn. č. 2015 /109: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 29.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2015 /110:  Výbor ČDS schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP: 
 

MUDr. Josef Salač, Tovačovského sady 78, Mor. Budějovice, 676 02 
MUDr. Josef Klein, Václavkova 724/46, Mladá Boleslav, 293 01 
MUDr. Šárka Malá, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06 
MUDr. Mária Janská, Toušice 21, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 
Mgr. Anna Pleskačová, Jarošovská 103, Jičín, 506 01 
MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D., MBA, Na Slatince 3284/1, Praha 10-Záběhlice, 106 00 
Mgr. .Lenka  Kramná, Černošice. 

  
b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   Žádné nedošly. 
c) Nebyly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS.   
d) Byly projednány a schváleny Nové podiatrické ambulance.   
Usn.  č. 2015 /111:  Výbor ČDS  schválil níže uvedené  nové podiatrické ambulance.   
 

MUDr. Marie Baszczynská, Třinec (chirurg Stryja) 
 
e)  Byla projednána a schválena nová edukační pracoviště.  
Usn.  č. 2015 /112:  Výbor ČDS  schválil níže uvedené  nové edukační pracoviště. 
 

MUDr. Jarmila Jirkovská, ÚVN Praha 
MUDr. Štefánková, Hradec Králové. 
 
Ad 30.  Další zasedání výboru ČDS.  
Usnesení výboru ČDS č. 2015 /113:  
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 22 09 2015, v 10,00. Místo  Praha 1,Kampa, 
Best Western   hotel Stará Zbrojnice.   
--------------------------------------------------------------- 
Zapsali:   MUDr. Tomáš  Merhaut. 
                Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.      
Dne:        02 06  2015     
       Prof.  MUDr. Terezie  Pelikánová, DrSc 

Předsedkyně  výboru   ČDS  ČLS JEP 
Rozdělovník: 
Členové  Výboru a RK ČDS  
Web stránky ČDS 
Sekretariát výboru ČDS 
Předsednictvo ČLS JEP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Následují přílohy bodů 2 a 9. 

příloha č. 1A, 
Pravidla zpracování administrativních úkonů  

1)Předpis č. 2.  § 2, odst. 2: a žádost o jinou  finanční podporu. 
I.hlasování:  V mimořádných odůvodněných případech je přípustné hlasování per rollam.  
Žádost per rollam musí obsahovat řádné odůvodnění.   ZAMÍTNUTO.     



Usn.2015/81-01: Projednat věc podle Předpisu 02 a jakoukoliv žádost o finanční 
podporu  lze pouze na zasedání, per rollam je  projednání  nepřípustné.   
 
2) Předpis č. 2.  Povinnost žadatele.  
II. hlasování:  Žadatel ve své žádosti  uvede § Předpisu 02, podle něhož  výbor ČDS jeho 
žádost posoudí. Žadatel v  pochybnostech má právo se  poradit s pověřeným členem výboru 
ČDS. Žadatelem žádaná   výjimka musí být  odůvodněna. SOUHLAS. 
Usn.2015/81-02: Výbor ČDS hlasuje per partes o žádosti, potom o výjimkách.  
 
3) Předpis č. 2. Vyrozumění žadatele.  
III. hlasování:  Rozhodnutí  záporné musí být zasláno žadateli  formou výrok rozhodnutí, 
výrok odůvodnění, výrok  poučení.  SOUHLAS. 
Usn. 2015/81-03: Rozhodnutí musí obsahovat výroky rozhodnutí, odůvodnění,poučení. 
  
4) Převzetí Záštity výborem ČDS.  
IV. hlasování:  Převzetí Záštit se  schvaluje  na zasedání výboru ČDS, per rollam  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, pozdější žádosti se nejednají, nelze je zařadit do programu. SOUHLAS. 
Usn. 2015/81-04: Převzetí Záštit se  schvaluje  na zasedání výboru ČDS, per rollam  
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, pozdější žádosti se nejednají, nelze je zařadit do programu.   
  
5) Neusnášeníschopné zasedání výboru ČDS.  Není-li jednání orgánů uvedených v § 5, 
odst. 1, písm. a),    odst. 2, písm. a) Stanov a v § 9, odst. a) a b) Stanov usnášeníschopné, 
vyčkají přítomní 10 minut od oznámeného času zahájení. Po uplynutí může být jednání 
zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné, usnesení orgánu jev tomto případě platné, 
hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat. Jednání může být 
zahájeno a  usnášeníschopné, je-li přítomna     alespoň 1/5 členů s právem hlasovat. 
V.hlasování: Dojde-li k výše uvedené situaci, počet jednajících členů během jednání již    
nesmí klesnout pod kvorum při zahájení jednání. SOUHLAS. 
Usn. 2015/81-05: Stanovy ČLS JEP a NOZ dovolují jednat ve sníženém kvóru, avšak 
sníženém jednou. Další snižování kvora během jednání Stanovy  a NOZ nepřipouštějí . 
 
6) Program jednání. Jednací řád § 4 odst. 2 ukládá: Jednání orgánu se řídí programem, který 
je schvalován jeho účastníky v úvodu. NOZ § 253, odst. 3 ukládá: Záležitost, která nebyla 
zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem 
všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.  
VI.hlasování. V mimořádných odůvodněných případech a ze zvlášť zřetele hodných důvodů 
lze rozhodnout o projednání takového bodu za předpokladu, že všichni nepřítomní členové 
výboru, pokud se nevyjádří  po rozeslání návrhu programu  dle     § 253,odst.3,  má se za to, 
že automaticky vyjadřují souhlas s projednáním i dalších bodů doplňovaných do programu.   
NOZ § 253 je tímto řádně zhojen, protože nemůže- li se člen výboru dostavit na jednání a 
chce-li  znemožnit projednání bodu, o němž nevěděl, učiní tak navrhovaným způsobem. 
Usn.2015/81-06: V mimořádných odůvodněných případech a ze zvlášť zřetele hodných 
důvodů lze rozhodnout o projednání takového bodu za předpokladu, že všichni 
nepřítomní členové výboru, pokud se nevyjádří  po rozeslání návrhu programu  dle     
§ 253,odst.3,  má se za to, že automaticky vyjadřují souhlas s projednáním i dalších 
bodů doplňovaných do programu.    
 
7) Zařazení bodu programu členem výboru ČDS. 
Usn.2015/81-07: Člen výboru ČDS navrhující bod programu, uvede název bodu,  čeho 
se bod týká a předpokládaný výstup, fakultativně, vyžaduje –li to konkrétní situace.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Příloha č. 1B 
Podpora projektů v rámci ČDS – schéma schvalovacího usnesení. 

Výbor ČDS se rozhodl finančně podpořit projekty vzniklé pro potřeby své společnosti, které 
vycházejí z péče o diabetiky v České republice a zaměřují se na rozvoj časné diagnostiky, 
cíleně orientované terapie a prevence diabetu. Projekty musejí vycházet z celostátní 
problematiky diabetu a jejich řešení má vést ke zvyšování kvality péče o diabetiky v ČR. 
Nejde tedy o řešení dílčích výzkumných problémů, které jsou obvyklou náplní grantů u 
agentur v gesci MZČR, MŠMT či AVČR. 

Jako navrhované projekty mohou být epidemiologická šetření, registry, či terapeuticky 
a preventivně orientované studie koncipované multicentricky tak, aby naplnily předem 
stanovené cíle formulované výborem ČDS. Studii předkládá navrhovatel, který je řádným 
členem ČDS. Předložený projekt hodnotí pětičlenná komise navržená výborem ČDS, z níž tři 
jsou členy výboru a zbývající dva jsou navrženi z členů ČDS mimo výbor. Navrhovatel nesmí 
být členem posuzující komise. Komise zhodnotí cíle projektu, reálnost jejich naplnění při 
řešení projektu a současně posoudí finanční náročnost. Zprávu komise o výsledcích 
hodnocení projektu podává její člen, který je současně členem výboru ČDS. Výbor ČDS 
posoudí předloženou zprávu o projektu a rozhodne o výši finanční podpory. 
 
Usn.2015/81-08: Výbor ČDS se rozhodl finančně podpořit projekty vzniklé pro potřeby 
své společnosti, které vycházejí z péče o diabetiky v České republice a zaměřují se na 
rozvoj časné diagnostiky, screening, cíleně orientované terapie a prevence diabetu. 
Témata navrhovaných projektů mohou být epidemiologická šetření, registry, 
screeningy či terapeuticky a preventivně orientované studie koncipované 
multicentricky tak, aby naplnily předem stanovené cíle formulované výborem ČDS.   
 
Usn 2015/81-09:  Navrhovatel podává žádost  výboru ČDS a žádost o finanční výši 
podpory. Výbor ČDS vysloví souhlas  s navrhovatelem, jmenuje pětičlennou komisi, a 
z ní  jmenuje předsedu komise, který je vždy členem výboru ČDS. Členové výboru 
v komisi mají vždy majoritu, zajišťující  výboru  nefinancovat něco, co nepovažuje za 
přínosné. Střet zájmu není přípustný,  a  pokud je navrhovatel členem výboru, 
neúčastní se hlasování ( snížení hlasovacího kvora výboru). Limitace finanční podpory 
je stanovena na   500 000,- Kč. 
 
Usn.2015/81-10: Výbor ČDS vyhodnotí cíl projektu, reálnost naplnění zadání, vysloví 
souhlas s přidělením projektu navrhovateli, posoudí  finanční náročnost projektu, 
žádanou výši podpory, kterou je  oprávněn změnit, vydá Rozhodnutí o době odevzdání 
práce. Závěrem vydá kladné či záporné Rozhodnutí výboru ČDS k projektu.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příloha č. 1C. 
Zásady převzetí záštity výborem ČDS nad diabetologickými aktivitami. 

Ve znění  doplňků a Usnesení  výboru ČDS č 2015 / 81.  
Čl. 1. 
Výbor ČDS rozhodl předchozími usneseními a nyní svým usnesením č. 2015 / 81, že 
s platností od 02 06 2015 bude schvalovat převzetí záštity podle   níže uvedených pravidel.  
Čl. 2. 
(1)Projednání a hlasování o Převzetí záštity probíhá na zasedání výboru, forma hlasování 
per rollam není  přípustná. 
(2) Záštity neuvedené v čl. 4, jsou vždy projednávány na podkladě podání písemné  žádosti  
osobně za přítomnosti  hlavního organizátora, vždy s rámcovým  programem.  
(3) Žádosti neuvedené v čl. 4 se  podávají  k rukám předsedy výboru ČDS a na vědomí 
mailem všem členům výboru ČDS. Žádost  na další rok musí být  podána  nejpozději do     
30 10 běžícího roku, na pozdější žádosti se nebere zřetel, nelze je zařadit do programu.   
(4)Záštita schválená opravňuje žadatele k  oznámení, že výbor ČDS tuto záštitu převzal a 
udělil právo použití loga ČDS.   



(5)Záštita ve výjimečných případech může být spojena s finanční dotací.Taková žádost musí 
obsahovat i výši žádané finanční podpory. O převzetí takové záštity a o výši dotace lze 
rozhodnout kogentním ustanovením  na zasedání výboru ČDS ve dvou stupních. Nejdříve se 
hlasuje o záštitě jako takové a je-li tato schválena, v druhé době se hlasuje o žadatelem 
navržené výši částky.   Hlasování o jiné než žádané výši finanční podpory není přípustné. 
(6) Žádosti, nesplňující zde uvedenou jednu či více  náležitostí, nesmí být přijaty a zařazeny 
do programu. Taková žádost je vyřazena , případně může být vrácena k dopracování. 
Čl. 3.  
Předkladatel ( žadatel ) o Záštitu musí předložit základní údaje, kterými jsou datum, místo 
konání, úplný program, seznam přednášejících, časové dispozice. Bez předložení úplných a 
pravdivých údajů ( za což odpovídá předkladatel), je projednání a schválení nepřípustné.  
Čl. 4. 
(1)Záštity  pro rok 2015 byly převzaty  nad níže uvedeným  taxativním výčtem akcí, které 
mají republikový nadregionální charakter, každoročně se opakují. Tyto akce jsou  uvedené 
v odst. 2. 
(2) Výbor ČDS schválil pro rok 2015 převzetí záštity nad  těmito aktivitami: 
FN Vinohrady – seminář      ( Anděl )  
DC FN Sv.Anna Brno      ( Olšovský )  
Diabetologické dny Luhačovice - kongres   ( Pelikánová prezidentka ) 
FN Motol - Mýty a omyly v diabetologii   ( Kvapil )  
Celostátní seminář Průhonice    ( Šmahelová, VFN )  
Poděbrady diabetologické dny   ( Kvapil )  
Diabetes a oko IKEM / FN Olomouc   ( Pelikánová )  
Technologie v diabetologii      ( Rušavý ) 
Syndrom diabetické nohy  IKEM     (Jirkovská )  
ČB Jihočeský diabetologický den     ( Dohnalová )  
Dětské  diabetologické dny  20.- 21.3.2015,   ( Šumník et al. ) 
Psychologie  13.- 14. 3. 2015    ( Lacigová )    
EASD postgraduální kurz diabetu a jeho komplikací ( Brož ) 
Diabetologický den Zlín. 18.11.2015    (Rybka, Adamíková).   
(3) Záštity pro rok 2016 budou projednány na zasedání výboru ČDS ve  4 Q / 2015. 
Čl. 5.  
(1) Účinnost a platnost tohoto usnesení se stanoví dnem  03 06 2015. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příloha č. 1D. 
Postup předsedy výboru ČDS v případě řešení neodkaldné záležitosti 

NOZ i Stanovy správních a dozorčích rad, výborů spolků  včetně našeho, mohou využít 
hrozí - li nebezpečí z prodlení či  vzniku  škod, ztrát žadateli postup: Předseda  orgánu 
věc posoudí a vyhodnotí. Shledá-li ji  jako potřebnou  vyřídit bezodkladně,( žadatel 
by utrpěl některou z forem újmy, škody nebo ztráty,)  a pokud vyřízení takové věci 
spadá do kompetence orgánu, jemuž předsedá, může se rozhodnout  v mezidobí 
zasedání věc vyřídit kladně a na nejbližším zasedání je povinen věc referovat, 
nechat dodatečně schválit řádným usnesením, čímž je zhojen standardní postup.  
Hospodář či pokladník je povinen finančně administrativní úkon  provést, přičemž před 
výborem nese plnou zodpovědnost předseda. (nikoliv pokladník). Pokladník však, 
shledá-li, že  rozhodnutí předsedy je nedůvodné či jinak pochybné, sdělí tento svůj 
závěr  předsedovi s tím, že je povinen bezodkladně informovat předsedu Dozorčí rady či 
Revizní komise. Uvedené aktivity musí proběhnout písemnou formou vyřízení. 
(elektronicky pouze je-li k dispozici forma s elektronickým podpisem). 
Za správnost textu MUDr. Merhaut 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Příloha č. 2,  bod 9. 
Projekt  Akce SPACE 

Akronym: SPACE   Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu 



 
Společný projekt ČDS (odborná záštita, finance), OSAD (klinická spolupráce), DAČR 
(organizace projektu a vlastní realizace). 
Cíl: popis antropometrických parametrů, přítomnosti komplikací, nastavené terapie a 
metabolického stavu pacientů přijímaných do péče diabetologa 
Cíle sekundární: 

- průměrná doba trvání diabetu při první návštěvě diabetologické ambulance 
- prevalence komplikací diabetu při příjmu do péče diabetologa 
- struktura terapie diabetu, hypertenze, hyperlipoproteinemie 
- efektivita terapie před přijetím do sledování diabetologické ambulance 
- úroveň znalostí v oblasti edukace u souboru pacientů 

 
Metodika:  

- výběr ambulancí – OSAD, počítáno 50 ambulancí 
- vyplnění dotazníků u všech konsekutivně přijímaných pacientů do péče diabetologa 

od iniciace ambulance – do počtu 20 pacientů 
- statistické hodnocení (viz příloha 1) 

 
dotazník vyplňovaný v elektronické podobě 

- antropometrické a demografické údaje (věk, váha, výška, pohlaví, od kdy diabetes, 
jaká léčba (antidiabetika, hypolipidemika, antihypertenziva), kdo poslal,  

- první hodnot glykovaného hemoglobinu, albuminurie, TC, LDL, HDL, TG, kreatinin, 
eGFR, proteinurie, TSH, 

-  komplikace při přijetí do péče (mikro i makrovaskulární) 
- navržená léčba 
- úroveň edukace – 5 otázek (prof. Jirkovská navrhne)  

Nutno zajistit  Smlouva mezi organizacemi 
Základní návrh rozpočtu 
200 Kč/vyplněný dotazník  200 000 
administrativa   50 000 
statistika, publikace,   30 000 
celkem    300 000 
za správnost: Prof.Kvapil. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Za správnost příloh: MUDr. Tomáš Merhaut. 


