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Milan Kvapil, CSc., MBA, prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., prof. MUDr. Martin Prázný, 
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Zasedání zahájil a řídil předseda ČDS ČLS JEP prof. Martin Prázný. 
 

1. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání výboru a plenární schůze ČDS 
konané v Luhačovicích v rámci konference Diabetologické dny. Výbor schválil 
v předloženém znění. 
 

2. Zpráva o činnosti předsedy ČDS ČLS JEP 
 

a. Informace z jednání zástupců OS ČLS JEP: 
Prof. Prázný referoval o novinkách týkajících se změn ve volebním řádu. 
V budoucnu se bude volit pouze elektronicky, každá společnost může mít 
vlastní jednací řád, celý proces zpracování přihlášek by měl být elektronický. 
Výbor vzal na vědomí. 

b. Jednání s VZP a program VZP plus:  
Prof. Prázný referoval o schůzkách s VZP, kterých se zúčastnili také dr. Szabó a 
dr. Šoupal. Pojišťovna plánuje revizi bonusových programů, zástupci výboru 
předložili návrhy za ČDS. Byla diskutována revize kritérií hodnocení kvality 
péče. Dále bylo jednáno o zapojení nutričních terapeutů do péče o pacienty v 
běžných diabetologických ambulancích. 

c. Lékové záležitosti, SÚKL: 
SÚKL vydal hodnotící zprávu, kde v úhradových kritériích zavádí hodnotu 
HbA1c pro úhradu gliptinů 53 mmol/mol s platností od 1.6.2022. Uvolnění se 
týká monokomponent a uvolnění preskripce je také pro praktické lékaře. 
Plátci se odvolali k MZ ČR, v budoucnu tedy může dojít k přehodnocení změn 
kritérií úhrady. Výbor vzal tyto informace na vědomí. 
 

3. Priority ČDS pro další období: 
 
Prof. Prázný zahájil téma obecně, následně proběhla diskuze na konkrétní témata:  

- Rozšíření preskribce SGLT2i v indikaci chronického srdečního selhání i pro odbornost 
diabetologie. Výbor jednoznačně podporuje tyto aktivity. 

- Snaha o nasdílení výkonu stanovení BNP v diabetologické ambulanci. 
Výbor vyslovil souhlas s touto aktivitou. 

- Snaha o větší zapojení jiných specializaci do péče o podiatrické pacienty. Výbor plně 
podporuje tuto aktivitu. 



- Zpracovat aktualizaci doporučení dietní péče o pacienty s DM. Výbor vyslovil souhlas. 
- Aktualizace Národního diabetologického programu. 

 
4. Příprava nových a kultivace stávajících výkonů a sdílení výkonů. 

Dr. Šoupal představil výkon vyšetření očního pozadí za pomoci umělé inteligence 
v diabetologických ambulancích. Je plánována schůzka s nově zvoleným výborem 
oftalmologické společnosti. Výbor ČDS vyslovil souhlas a podporuje tyto aktivity.   
 

5. Řádné členství ČDS (stanovy ČDS ČLS JEP). 
Prof. Prázný otevřel diskusi na téma změny stanov ČDS s cílem kultivovat a 
stratifikovat členství v ČDS. Diskutováno o možnostech volit zástupce do výboru, o 
členských poplatcích lékařů versus nelékařů, zachování sesterské sekce v rámci ČDS, 
pozici nelékařů vysokoškoláků v rámci ČDS. Výbor se shodl na nutnosti zlepšit 
komunikaci s diabetologickými sestrami a vedení připraví na příští zasedání výboru 
návrh na úpravu stanov ČDS v otázce členství. Výbor vyslovil souhlas. 
 

6. Sekretariát ČDS:  
- Výbor podporuje aktivity vedoucí k jednodušší aktualizaci webových stránek ČDS. 

Diskutováno zavedení členské sekce webu ČDS. 
- Diskutováno o pravidlech pro mailing členům ČDS, primárně by měl být vyhrazen pro 

odborné záležitosti. 
 

7. Sekce/PS ČDS 
a. Podiatrická sekce (dr. Fejfarová):  

- Informace o plánovaných změnách obsahu sekce na webových stránkách. 
- Newsletter POSEL bude rozesílán všem členům ČDS, nejen podiatrům. 
- Plánováno aktualizovat současná doporučení ČDS pro SDN z r. 2016, aktualizace by 

měla parciálně vycházet z publikovaných KDP pro péči o syndrom diabetické nohy. 
- Revize aktuálně platných výkonů v podiatrii a sdílení výkonu pletyzmografie 

s angiology a připravuje se novém výkonu edukace podiatrického pacienta a jeho 
rodiny. 
Výbor vzal na vědomí. 

- Žádost o záštitu ČDS na sympozium Zdravá noha a sympozium Syndrom diabetické 
nohy. Záštita schválena. 

- Výbor schválil žádost prof. Jirkovské na finanční podporu zahraničního hosta 
sympozia SDN (30 tis. Kč), podpora je podmínečná podle ekonomické bilance 
sympozia a bude vyplacena zálohově. 
 

b. Technologická sekce (dr. Šoupal, prof. Prázný) 
- V plánu nový uzavřený okruh Ypsomed s odděleným kontrolním algoritmem ve 

smartphone. Zařízení spadá do již zavedené kategorie. 
- Návrh zařazení „chytrých“ inzulínových per do stávající kategorie inzulínových per. 
- ČENDA registr – probrána možnost extenze registru, alternativou registr z IKEM 

(přetrvávají však nejasnosti ohledně implementace). 
- Příprava voleb do výboru Technologické sekce ČDS. 

Výbor vzal informace na vědomí. 
 



c. Volby do výboru sekce sester 2022-2026: o výsledku voleb informoval prof. 
Prázný, předsedkyní byla zvolena Bc. K. Čechová (IKEM). Výbor vzal informace 
na vědomí. 

d. Žádost o ustanovení Edukační sekce ČDS. Dr. Adamíková přednesla 
požadavek o založení sekce a členové výboru o ní následně diskutovali. Po 
diskusi bylo hlasováno, pro založení sekce se vyslovili 3 členové výboru. 
Žádost o ustanovení sekce nebyla výborem ČDS schválena. 

e. Psychologická sekce: dr. Štefánková žádá o souhlas výboru pro průzkum 
zájmu lékařů diabetologů o spolupráci s psychology s využitím mailingu. Výbor 
souhlasí. 
 

8. Ekonomika  
a. Podpora účasti lékařů na EASD – pouze lékaři s aktivní účastí na konferenci. 

Vše bude kompletně hrazeno výhradně z prostředků ČDS. Výbor vyslovil 
jednomyslný souhlas s finanční podporou všech žádajících lékařů (celkem 5 
žádostí lékařů). 

b. Odměny za postery a ceny za publikace v Luhačovicích 2022 byly schváleny 
výborem ČDS jednomyslně. 

c. Běh v rámci DD v Luhačovicích je hodnocen jako nákladově neefektivni, proto 
byla výborem odsouhlasena změna realizace běhu do budoucna s cílem 
významně redukovat náklady. 

d. Informace pokladníka ČDS (dr. Zemanová jako nový pokladník převzala 
agendu dr. Hradce). 

e. Výbor schválil odměnu pro sekretářku ČDS formou DPP. 
 

9. Různé   
- Výběr místa dalšího/dalších zasedání výboru ČDS – NH Hotel bude požádán o 

zpracování nabídky.  
- Noví členové ČDS ČLS JEP: schváleny byly následující žádosti o členství: dr. Lenka 

Málková do ČDS, dr. Veronika Grinholc do ČDS, dr. Zuzana Lešková do ČDS + všech 
sekcí ČDS, dr. Eva Trčková do ČDS + technologická sekce, dr. Mária Petrusová do ČDS 
+ sekce těhotenství a technologie.  

- Nebyla schválena žádost o přijetí Ing. Pavlíny Žďárkové do ČDS, neboť nesplňuje 
předpoklady pro členství ve společnosti dané stanovami ČLS JEP.   

- Snížení členského příspěvku: dr. Eva Roederová z důvodu mateřské dovolené. 
Vysloven souhlas. 

 
Per rollam projednané: Blok ČDS na kongresu ČIS – obsazení. 
Rozdělovník: členové Výboru a RK ČDS, webové stránky ČDS, sekretariát výboru ČDS, 
prezidium ČLS JEP. 
 
 
                                                                                      
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.   Zapsal: MUDr. Milan Flekač, Ph.D. 
předseda výboru ČDS ČLS JEP 
 
V Praze dne 24.6.2022  


