
Zápis 9. zasedání výboru České diabetologické společnosti, 
konaného dne 10 12 2019 od 10,00 hodin, Praha 1. 

(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) 

Přítomni (abecedně):  prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, MUDr. Tomáš 
Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., doc. 
MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.,   MUDr. Eva Račická, prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., 
MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.,   prof. 
MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.  
Omluveni: doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.,  prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda. 
Jednání  zahájeno  10. 12. 2019  v 10,00, ukončeno v 14,00.  Referující uvedeni bez titulů. 
Jednání probíhalo podle schváleného programu: 
1. Kontrola minulého zápisu.                         Škrha  
2. Koncepce Diabetologie na jednáních s MZ, VZP, SZP.         Škrha/Szabó   
3. Legislativa.                                                                                Merhaut  

 4.   Záštity na rok 2020 schvalování.           Merhaut  
 5.   Kongres 56. Luhačovice 2020.               Škrha  
 6.   Podpora kongresy, konference, workshopy.                            Škrha/Merhaut/Prázný 
 7.   Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví. (§22)                 Merhaut   
 8.   Český kardiologický kongres.                Škrha 
 9.   Doporučené postupy, rozpracované.                                      Škrha/Prázný         
10.   Akreditační komise MZ ČR. Vzdělávání.                                 Pelikánová    
11.   Blok pokladníka: stav financí. Plán 2020.                           Hradec 
12.   Blok sekcí, pracovních skupin, dalších subjektů. 
   a)  Technologie.                                                                             Prázný/Šoupal    
   b)  Podiatrie.                                              Bém  
   c)  Edukace.                                                                                  Jirkovská 
   d)  Ambulantní diabetologie.             Szabó/Vyoralová 
   e)  Psychologie.                                            Lacigová  
   f )  Dětský diabetes.                         Šumník  
13.   Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další. 
   a)  Rozhodnutí, Seznam léčiv dle Z 378/2007Sb., § 11, písm. r.   Merhaut      
   b)  PSSZV komise, hlasování.                                                       Merhaut    
   c)  Hloubková revize referenční skupiny 9/5, stanovisko ČDS.    Prázný 
14.   Další a různé. 
   a)  Odpuštění příspěvku novým členům (vstup 4Q/Rok X)          Merhaut 
   b)  Zdravotní způsobilost strojvedoucí.           Račická/Merhaut 
     
Per rollam projednané: 
 15.   Kongres 56. Luhačovice, zahraniční host.    
 16.   Faktura za služby MUDr. Soharová.  
 17.   Hodnotící zprávy  SUKL.   
 18a. Program ČDS na Angiologickém kongresu. 
 18b. České léčení cukrovky. Stanovisko výboru ČDS. 
 18c. Žádost o stanovisko k Metodice 05. 
 19.  Noví členové ČDS, sekcí, podiatrická a eduk. pracoviště.    Merhaut  
 20.  Další zasedání výboru ČDS.                                                  Škrha 
----------------------------------------------------------------------  
Po skončení výboru ČDS cca ve 13:00 zasedne OPVK (org. programový výbor  
kongresu) na  krátkou  poradu. 
 
 
 
 



Ad 1. Kontrola minulého zápisu.                              Ref. Škrha,   
Vysloven souhlas se zápisem č. 8 ze zasedání výboru ČDS v 10 / 2019 a konstatováno,  že 
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  
Usn. č. 2019 / 081:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  
 
Ad 2. Koncepce Diabetologie na  jednáních s MZ, VZP, SZP.         Ref. Škrha/Szabó  
Jednání dne 28. 11. 2019 na MZ. Přítomni:  MZ ministr Adam Vojtěch,ČDS a OSAD: Škrha, 
Prázný, Šoupal, Szabó, ČLS JEP: Svačina, VZP Šmehlík, SZP: Knorová, pacientské 
organizace: Milata.   Téma: diabetologické výkony. 
Předsedkyně zdravotní sekce SZP MUDr. Knorová prezentovala počty jednotlivých 
diabetologických výkonů nasmlouvaných poskytovateli u různých zdravotních pojišťoven. 
Z prezentace vyplývá, že prezentované výkony má u SZP nasmlouváno více poskytovatelů 
než u VZP – ať jde o ambulance či nemocnice. Tento předpokládaný stav máme potvrzen.  
V ČDS i OSAD diskutujeme tzv. „balíček diabetologických výkonů“. Tedy požadavek na 
diabetologické výkony, které by diabetolog dostal u ZP nasmlouvány z titulu složení atestace 
z diabetologie společně, nikoli každý výkon jednotlivě zcela rozdílně v různých regionech. 
Požadavek jsme otevřeli za ČDS a OSAD – nikdo z přítomných (ministr, VZP, SZP) nebyl 
proti. Byl uznán náš argument, že jde o krok vpřed ve zlepšování kvality péče o diabetiky.  
Poté, co bude seznam požadovaných výkonů vytvořen, zašleme jej VZP a SZP pod názvem  
standard vybavení diabetologické ambulance.  
Usn. č. 2019 / 082:  Výbor ČDS vzal na vědomí, poděkoval jednajícím.   
   
Ad 3. Legislativa.                                                                              Ref. Merhaut.        
Důležité rozpracované a schválené materie viz příloha, bod 3.  
Usn. č. 2019 / 083: Výbor  ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 4. Záštity schvalování na  rok 2020.               Ref. Merhaut  
Merhaut připomněl, že pro schvalování záštit jsou v platnosti  a) Usnesení a b) Pravidla.  
a.1. Úplné znění 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 bezpodmínečně do 31 12 běžícího roku. Ve výjimečných zvlášť zřetele hodných 
odůvodněných případech lze záštitu projednat na zasedání i po datu 31 12, například žádá-li 
některá sekce ČDS. Tato žádost však nesmí být spojena s požadavky na finance. Firemní 
žádost nelze nikdy projednat v režimu výjimky.  
a. 2. Pravidla:    Forma hlasování per rollam není přípustná.  Záštity neuvedené v čl. 4, jsou 
vždy projednávány na podkladě podání písemné žádosti osobně za přítomnosti hlavního 
organizátora, vždy s rámcovým programem.   Záštita ve výjimečných případech může být 
spojena s finanční dotací. Taková žádost musí obsahovat i výši žádané finanční podpory. O  
výši dotace lze rozhodnout: 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.    
 
b) Dne 10 12 2019 Schváleny  záštity na  rok 2020 těmto nadregionálním akcím:   
b1.FNKV Praha 10 v 1 / 2020               Anděl   
b2.FN Sv. Anna Brno XXII. seminář   03/2020    Olšovský  
b3.Diabetologické dny Luhačovice - kongres   Škrha   
b4.Mýty a omyly v diabetologii Staré Splavy    FNM  Kvapil 
b5.Celostátní seminář Průhonice 6/2020    VFN, III.int.  
b6.Diabetologické dny Poděbrady  11/2020   Kvapil   
b7.Diabetes a oko Praha               Pelikánová 
b8.Technologie v diabetologii      Rušavý 
b9.Syndrom diabetické nohy  IKEM  v 27.11.2020    Jirkovská(Fin. 35000,-Kč vč. DPH) 
b10.Jihočeský diabetologický den České Budějovice        Vrtal 
b11.Dětské diabetologické dny  v 3/2020   Šumník   



b12.Psychologie-dny v 13-14 03/2020   Lacigová (Fin.30000,- Kč vč. DPH)  
b13.Diabetologický den Zlín.  25112020     Adamíková   
b14.Sympozium Hradec Králové v 09 / 2020                     Šmahelová 
b15. nově akce c1, b16 nově akce  c5. 
Dvěma aktivitám b9, b12 odsouhlaseny finanční podpory viz údaj za jménem garanta akce.   
  
c) Dne 10 12 2019 Schváleny záštity na  rok 2020 dalším došlým  žádostem:  
c1.Certifikovaný kurz  MZČR pro všeobecné sestry v podiatrii.  04. - 07. 06. a 12. - 14. 11. 
2020. Akce c1 se převádí na b15.  
c2. Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků: Termíny pro 
edukační sestry 19. - 20. 03. 2020, 08. - 09. 04. 2020, 22. 05. 2020  zkoušky za rok 2019, 
další dvě dvoudenní lekce září-listopad 2020. 19. 06. 2020 konference u příležitosti 10-ti let 
certifikovaného kurzu. Oběma aktivitám c1, c2 odsouhlasena  dohromady podpora celkem 
Fin. 40 000,-Kč vč. DPH 

c3.- Projekt rozšíření skupinové edukace do edukačních pracovišť pro diabetiky – pro 
pacienty z ambulancí diabetologů i z ambulancí praktických lékařů, systém workshopů 
zapojených do regionálních seminářů praktických lékařů na krajské a okresní úrovni.  
Program workshopů a přednášek sestavuje Pracovní skupina pro edukaci Výboru ČDS ve 
spolupráci s regionálním edukačním pracovištěm pro diabetiky.   Finanční podpora: 50 000 
Kč včetně DPH na 2020. 
Nehlasována ani akce, ani podpora, odloženo.  
 
c4.Transplantační léčba u pacientů s diabetem (Kožnarová) (Fin. 30000,- vč. DPH.) Souhlas.  
c5. Workshop podiatrické sekce v 11/2020 Praha IKEM (Bém) souhlas se záštitou. převod 
do  nadregionálních aktivit  z c5 na b16. 
Usn. č. 2019 / 084: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 5. Kongres 56. Luhačovice 2020.      Ref. Škrha   
a)projednání  výborem ČDS: 
Termín  01-04 04 2020 
Zahraniční host 
Syllabova přednáška     
Rázusova přednáška:  dodá SDS 
Společenský večer:      ne           
Firemní akce 
Čestné členství:   
Kongresové noviny: jako v roce 2019, kontrola obsahu článků Prázný, Šumník. 
President kongresu: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA.  
-OPVK členové: Haluzík, Hradec, Kvapil, Lacigová, Pelikánová, Prázný, Szabó, Škrha, 
Šoupal, Šumník, Rušavý, Olšovský. 
-OPVK rozhodují o věcech 56. kongresu, pokud si o nich nevyhradil právo rozhodnout výbor  
ČDS.   
-Registrační poplatky: status quo jako v 2019.   
-Ceny ČDS: garant Škrha.  
Usn. č. 2019 / 085a: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.     

b) projednání OPVK: 
Sympozia ČDS, workshopy a sobotní edukační program a další  bude doplněno v 1/2020 

c) Schválené  termíny dalších kongresů Diabetologické dny  Luhačovice.     Ref. Škrha. 
57.LUH   2021    st 14.04.2021      so 17.04.2021 
58.LUH   2022    st 27.04.2022      so 30.04.2022 
59.LUH   2023    st 26.04.2023      so 29.04.2023 
Usn. č. 2019 / 045c: Výbor ČDS   vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   



 
Ad 6. Podpora  kongresy, konference, workshopy.  
6a. MUDr. Johana Venerová konference ATTD Madrid 19 - 22 02 2020.         Ref.Škrha  
Žádost o podporu konference ATTD Madrid, aktivní účast. Předpis č.2,§ 7, schválena 
podpora do 30 000,- Kč. 
Usn. č. 2019 / 086a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
  
Ad 7. Návrh zákona o elektronickém  zdravotnictví.                Ref. Merhaut 
Výbor ČDS již připomínkoval Věcný záměr  zákona  o elektronickém zdravotnictví, kde uvedl 
výhradu, že  není možné, aby si pacient  rozhodoval o škrtech ve své zdravotnické 

dokumentaci. Nyní výbor obdržel Návrh zákona v paragrafovém znění, kde § 22: odst 1. 

Pacient má právo skrýt údaje evidované v indexu prostřednictvím registru práv a mandátů 
vůči konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb. odst 2.  Pacient nemůže uplatnit právo 
podle odstavce 1 vůči registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb a poskytovateli 
posudkové péče. 

Nesmyslně lékař záchranář neuvidí, co pacient nechce, lékař píšící předoperační 
vyšetření a anesteziolog totéž.  Tento nesmysl je třeba odstranit. Už fakt, že dvě skupiny 
lékařů budou pracovat s úplnými materiály, a všem ostatním je toto právo odnímáno, zakládá 
neústavní nerovnost, protože ostatní poskytovatelé nemají šanci se k pacientem škrtnutým 
informacím dostat. § 22 je napsán tak špatně, že ani když by si lékař vyžádal potvrzení od 
registrujícího Praktického lékaře, ten mu jej nesmí poskytnout, protože zákonné právo skrýt 
diagnosu není vyváženo a zhojeno možností uvolnit skrytou diagnosu. Touto pravomocí 
registrující praktický lékař a poskytovatel posudkové péče nejsou ex lege  nadáni, vybaveni. 
Problémy nastanou u znaleckých komisí tzv. NOK podle  Zákona  372/2011Sb, a soudně  
znaleckých posudků soudních znalců, protože tito nebudou mít k dispozici plnou pravdu, a 
bude-li soudní  proces, budou lékaři  vypovídat rozdílně protichůdně, avšak v plném souladu  
se  zákonem. 
Velmi sporná je i Důvodová zpráva odd I. Písm d): Navrhovaná právní úprava je plně v 
souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 112 Ústavy České 
republiky. Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a 
jeho obsah neporušuje ústavní principy rovnosti v právech a zákazu retroaktivity.  
Usn. č. 2019 / 087: Výbor ČDS  vzal na vědomí. 
 
Ad 8. Český  kardiologický  kongres.   
ČKK se koná v Brně, ve  dnech 17 05 – 20 05 2020. Program zajistí Olšovský, Prázný, 
Škrha. 
Informaci a program za ČDS zajistí Škrha.   
Usn.  č. 2019 / 088: Výbor vyslovil souhlas. 
 
Ad 9. Doporučené postupy, rozpracované.                                        Ref.  Prázný   
Jsou plánovány v roce 2020 upgrade doporučených postupů u DM 2 i DM 1, inovace textů. 
Usn. č. 2019 / 089:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.   

Ad 10. Vzdělávání. Akreditační komise  MZ ČR .                            Ref. Pelikánová    
Vedena krátká diskuse nad směřováním vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie. 
Výbor vyjádřil souhlas s vyvoláním jednání s ČES za účelem změny tohoto vzdělávacího 
programu ve smyslu plného oddělení dětské diabetologie a endokrinologie. Škrha osloví 
v tomto smyslu předsedu ČES prof. Krška. 
Usn. č. 2019 / 090:  Výbor  ČDS  vzal na vědomí.   
    
Ad 11. Blok pokladník: stav financí 12-2019, rozpočet 2020.        Ref.  Hradec       
Projednána faktura MUDr. Soharové, vysloven souhlas s proplacením za 4Q/2019.  
Projednána odměna asistentce výboru, schváleno  2x 10 000 vázaných na  data 10 a 12- 
2019.  
Usn. č. 2019 / 091: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   



Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin. 
12a. Technologická sekce ČDS.                    Ref. Šoupal, Prázný  
  
Usn. č. 2019 / 092a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
12b.  Podiatrická sekce ČDS.                                                             Ref. Bém  
Dr. Bém informoval o uskutečněném workshopu Podiatrické sekce, kterého se 28.11.2019 
zúčastnili zástupci 11 podiatrických ambulancí z celé ČR. Dále bylo referováno o navržených 
úpravách kódů pro podiatrii, zejména kódu 13024 – Vyšetření rizika syndromu diabetické 
nohy, který by měl být prodloužen na 20 min a v případě vykazování praktickými lékaři 
podmíněn absolvováním kurzu pod záštitou ČDS. Následně bylo informováno o jednání s 
VZP stran larvální terapie. Na základě tohoto jednání bylo navrženo ustavení Pracovní 
komise ad hoc pro larvální terapii (schváleno výborem ČDS) a navrženo složení PK pro 
larvální terapii (dr. Bém, dr. Sixta, dr. Novotný a dr. Lesný). Výbor ČDS schválil členy 
komise. Ta se následně sejde, schválí jednací řád, přičemž zápisy z jednání Komise budou 
uveřejňovány na stránkách ČDS. Do konce roku bude také podán zkrácenou cestou návrh 
na úpravu kódu pro larvální terapii 13071, kde dojde k záměně SH na S a ZUM bude 
převeden do PMAT. Výbor ČDS postup schválil. Na závěr byl výbor informován o 
uskutečnění nového kurzu pro nezdravotníky na IPVZ na podkladě mezinárodního 
dokumentu POINT (dohoda D-foot a FIP). 
Usn. č.  2019 / 092b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 

12c.  Edukační skupina ČDS.         Ref.Jirkovská 
Jirkovská poděkovala za podporu sympozia Syndrom diabetické nohy, na němž přednášel 
prof. L. Lázaro Martinéz z Madridu. Požádala o podporu pro příští rok (27.11.2020),  
Dr. Jirkovská poděkovala Výboru ČDS za podporu Projektu skupinová edukace 2019, který 
byl zaměřen na regionální spolupráci v edukaci diabetiků mezi edukačními pracovišti pro 
diabetiky a praktickými lékaři. Výsledky referovány na workshopu edukačních pracovišť 
6.12.2019  a svědčily pro vysoce statisticky významné zlepšení kompenzace diabetiků. 
Spolupráce diabetologů a praktických lékařů oboustranně kladně hodnocena. Pro rok 2020 
se rozhodla PS pro edukaci pokračovat v šíření skupinových edukací do edukačních 
pracovišť pro diabetiky, a to jak podporou nasmlouvání příslušných výkonů pro lékaře i 
sestry, tak pořádáním workshopů na téma edukace a selfmonitoring u diabetiků 2. typu na 
regionálních úrovních. Program těchto workshopů, s žádostí na jejich podporu, předloží PS 
pro edukaci Výboru ČDS do ledna 2020. Koncepce spolupráce diabetologů a praktických 
lékařů v oblasti edukace diabetiků bude řešena Výborem ČDS na úrovni celostátní. 
Dr. Jirkovská požádala Výbor ČDS o podporu certifikovaných kurzů pro všeobecné sestry 
v edukaci diabetiků a podporu pro obdobný kurz pro sestry v podiatrii, a to ve stejném 
rozsahu jako v roce 2019. 
PS pro edukaci žádá Výbor ČDS o možnost workshopu na diabetologických dnech 
v Luhačovicích, a to nejlépe ve čtvrtek 2.4. 2020, aby se ho mohly účastnit i sestry.  
Usn. č.  2019 / 092c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
12d. Ambulantní diabetologové.                                                       Ref. Szabó/Vyoralová 
Vyoralová sepsala položky nákladové na diabetologickou ordinaci, nad materiálem 
diskutována ekonomika těchto ordinací. 
Usn. č.  2019 / 092d: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
  
12e. Psychologie.                                                                              Ref. Lacigová 
Psychodny program a datum konání 13- 14. 03. 2020.  
 
12f.  Dětský diabetes.                                                                       Ref. Šumník  
MZ pracuje na   svém úkolu Dětská diabetologická centra, podle Zákona 372 / 2011 Sb.   
Usn. č.  2019 / 092f: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
      



      Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.  
13a. Rozhodnutí, Seznam léčiv podle Z 378/2007 Sb, §11, písm. r.      Ref. Merhaut  
Jde o úkon MZ ČR podle zákona 378/2007 Sb., podle ustanovení § 11, písm. r) vydává za 
účelem dostupnosti léčiv dočasné opatření podle § 8 odst. 9, kterým povoluje distribuci a 
výdej léčivých přípravků, které nesplňují požadavky na ochranné prvky. Seznam pak 
taxativně uvádí léky, jichž se to týká. V seznamu jmenovaná léčiva lze používat  v praxi  
pouze  do doby uvedené v rozhodnutí MZ, které v souladu s § 8 odst. 9 zákona o léčivech 
vyvěsilo na své úřední desce vydané opatření, (neodpovídají požadavkům § 37 odst. 7 a 8 
zákona o léčivech. Seznam je obměňován a aktualizován v časoprostoru. 
Usn.  č. 2019 / 093a: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
13b. PSSZV komise, hlasování.             Ref.Merhaut  
Je nutné učinit pořádek při hlasování v komisi PSSZV. Věta  první  říká, že aby  bylo 
hlasování platné,  musí být nadpoloviční většina stálých členů pro (ze 30 hlasujících členů 30 
: 2 + 1 = 16). Druhá věta říká,  ti, co jsou proti, nesmí  být víc než 1 hlas, tedy  jsou- li dva  
hlasy proti, věc není schválena. Fakticky  tedy potřebujete 30 – 1 = 29 hlasů, které musí být  
pro, protože  když je  někdo proti nebo se  zdržel, má to efekt  nesouhlasný.   Druhá věta 
pokládá na  hlavu  první větu, protože  16 hlasů nestačí na nic de jure i de facto zrušit  a 
nechat  vložit do zákona, že  ministerstvo  vydá prováděcí předpis jakožto vyhlášku ve 
sbírce  zákonů.  Taková předloha musí jít do vlády ke schválení a do LRV.    
Usn.  č. 2019 / 093b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.  
 

13c. Hloubková revize referenční skupiny 9/5, stanovisko ČDS.     Ref.Prázný 

Prázný zaslal stanovisko výboru ČDS k dopisu obdrženém od firmy Boehringer Ingelheim: 
Uvádí se v něm, že  výbor  ČDS se  usnesl na tomto zasedání 10 12 2019, že se  k  žádosti    
nevyjádří a stanovisko neposkytne.  
Usn.  č. 2019 / 093c: Výbor ČDS rozhodl, jak shora uvedeno.  
    
Ad 14a, Odpuštění příspěvku novým členům (vstup 4Q/Rok X)           Ref.Merhaut 

Formulář  z oddělení členské evidence předpokládá zaplacení příspěvku dle Stanov 
tak, že ČDS odsouhlasí přihlášku  a novým členem se  žadatel uchazeč stává dnem 
zaplacení členského příspěvku.   
Členský příspěvek, lze už nyní odpustit.  Stanovy znají fenomen odpuštění členského 
příspěvku na žádost uchazeče. Per analogiam se výbor ČDS usnesl,  že  každému 
členovi, vstupujícímu do ČDS ve 4 Q roku X se automaticky promíjí výborem ČDS 
členský příspěvek na období 4 Q roku X. Tím je splněn zamýšlený počin, dle § 7,    
odst. 4, písm. f).   
Usn č.2019 / 094a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
Ad 14b: Zdravotní způsobilost strojvedoucí:      Ref. Račická/Merhaut 
Tato věc je ukotvena v Zákoně o Dráhách č. 266/1994 Sb. Tento zákon ukládá povinnosti ve  
věci zdravotní způsobilosti   v § 22, odst. 1, písm. c, v § 45, odst . 2, písm.c), § 45, odst 3, 
§46d,,odst. 2, § 46f, odst. 3.  Citovaný zákon byl novelizován k 01072019 a uvedený systém  
zůstal zachován. Vyhláška 101/1995 Sb., byla novelizována Vyhláškou 149/2019Sb.,  a  to 
taktéž k 01 07 2019. 

Vyhláška 101/1995 Sb., ve své příloze č. 1, oddíl A zní:  Podmínky zdravotní 
způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení 
drážního vozidla na dráhách železničních při vstupních preventivních prohlídkách. 

Oddíl A, odst. 1, písm. c, alinea c1, c2, zní: Vady, stavy a nemoci, které podmiňují 
zdravotní nezpůsobilost diabetes mellitus, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, 
které jsou nebezpečné pro provoz na dráze, a to zejména  alinea c1: druhá a další 
hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k 
jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo  alinea c 2: druhá a další hypoglykemie, 
která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a kterou žadatel není 



schopen rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hypoglykemie“). Je nesporné, že pod  
oddílem A v současném znění lze dát  povolení licenci i diabetikovi  na  IIT. 
Dále oddíl A. odst. 2, zní: Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u 
kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře  
Odst. 2, písm. q, zní:  stavy související s nemocí diabetes mellitus, a to alinea q1: stav do 12 
měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, alinea q2 závažné orgánové 
komplikace,  alinea q 3 léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykemie, a v 
předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, 
neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a žadatel                            
-si hypoglykemii nebo její varovné příznaky uvědomuje, 
-je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně v době 
související s řízením, a  
-prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař 
do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě, 

Oddíl B zní: Podmínky zdravotní způsobilosti držitelů licence strojvedoucího nebo 
osob řídících drážní vozidlo na dráhách železničních při pravidelných a mimořádných 
preventivních prohlídkách 
Oddíl B, odst. 1, písm. c) Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní 
nezpůsobilost:  
c) diabetes mellitus, pokud není kompenzován dietou nebo perorálními antidiabetiky. 

Někteří tvrdí, že po roce přijde zaměstnanec na prohlídku, podle které může mít 
diabetes kompenzován pouze dietou a PAD, tedy pozbyde zdravotní 
způsobilost (insulinovaný diabetik). Výbor ČDS nesdílí názor, že oddílem  B, 
odst.1, kde není inzulinovaný diabetik vůbec  zmíněn, mu lze skutečně vzít 
licenci. 
Usn č. 2019 / 094b: Výbor  ČDS   navrhuje opatřit výklad oprávněnou institucí. 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per rollam projednané.  
Ad  15.  Kongres 56. Luhačovice  2020, zahraniční  host. 
Na výboru zůstal bez návrhu zahraniční host, kterého bychom pozvali do Luhačovic. S 
Martinem jsme uvažovali o vhodném kandidátu a navrhujeme Dr. Tima Heiseho z 
Duesseldorfu. Zabývá se leta působením a klinickým využitím inzulinů, jsou od něho nyní 
studie srovnávající glargin a degludec (byla i letos v Barceloně), ale mnohé další. Myslíme, 
že by mohl vystoupit se sdělením např. "Modern trends in insulin treatment". Prosím o Vaši 
reakci, pak bychom mu hned napsali. Škrha+Prázný odeslali výboru 10 10 2019 v 07,15 výše 
uvedenou informaci. Dne 101019 v 19,00 Merhaut zaznamenal 16  hlasů souhlasných (Škr, 
Pra, Vyo, Hal, Rač, Ruš, Šou, Mer, Sza, Šum, Olš, Zem, Lac, Pel, Kva, Hra). Škrha osloví 
navrženého hosta. 
Usn. č. 2019 / 095: Výbor ČDS  vyslovil souhlas.   
 
Ad 16. Faktura  za služby  MUDr. Soharová. 
Kolegyně předložila ve smyslu platné dvoustranné smlouvy fakturu za  provedené služby. 
Výbor projednal per rollam a vyslovil souhlas 13 hlasy. Merhaut potvrzuje, že k 031119, 
16,00 vyslovili souhlas Mer, Škr, Hra, Sza, Pel, Laci, Prá, Ruš, Rač, VYo, Olš, Šou, ZEm. 
Usn. č. 2019 / 096:   Výbor ČDS vyslovil souhlas s proplacením faktury MUDr. Soharové.   

Ad 17. Hodnotící  zprávy SUKL.  
SUKL zaslal hodnotící zprávy k RYZODEG, Prázný  zašle Švihovcovi odpověď připomínky 0.  
SUKL zaslal hodnotící zprávu k Segluromed. 
Pelikánová: a) Ke kombinaci s inzulinem se nevyjadřuji, SUKL logicky pracuje s absencí 
studií. b) Poslední odstavec v indikacích nemá logiku (proč by měl klesat HbA1c a hmotnost, 
jako kritérium obhájení pokračování podávání, když už před nasazením měli kombinaci obou 
látek v samostatných pilulkách. Nebo to chápu špatně_ cituji:  
Indikace: 2) u diabetiků 2. typu jako náhrada terapie souběžně podávanými 



monokomponentními léčivými přípravky s obsahem metforminu a ertugliflozinu. Nedojde-li k  
prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyšší pokles hladiny HbA1c a  
současnému poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 2 % při kontrole po 6 měsících léčby  
kombinací ertugliflozin/metformin (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o volnou  
nebo fixní kombinaci), není kombinace ertugliflozin/metformin dále hrazena. Račická uvedla, 
co je napsáno v rozhodnutí SUKLu, je také napsáno u dalších gliflozinů včetně vyjádření k 
fixním kombinacím. Logiku to nemá. Škrha   potvrzuje názor Račické. Dopis Švihovcovi zašle 
Prázný. 
Usn. č. 2019 / 097: Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 
Ad 18a. Program ČDS na  Angiologickém kongresu. 
45. Angiologické dny se konají 13.-15.02. 2020 v hotelu Diplomat v Praze. Program za ČDS: 
Milan Flekač: GLP1 RA a cévy, Martin Prázný: SGLT2 a cévy, Jan Škrha: Kouření jako 
rizikový faktor diabetu. 
Usn. č. 2019 / 098a:  Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 

Ad 18b. České léčení cukrovky  
Pacienti i lékaři se ptají zejména na odborné pravdy, uváděné v textu. Škrha navrhl projednat 
nejdříve per rollam  toto znění stanoviska: Stanovisko výboru České diabetologické 
společnosti ČLS JEP k internetové zprávě  «České způsoby léčení cukrovky naprosto 
šokují». Známý endokrinolog měl otevřený rozhovor s českým televizním kanálem. 
Výbor České diabetologické společnosti se znepokojením přijal informaci, která je vyvěšená 
na internetu http://www.originalshop.su/sugar/cz/ pod výše uvedeným názvem. Tato 
naprosto lživá zpráva, v níž je použito jméno a působiště německého endokrinologa 
kritizujícího situaci s léčbou diabetu v České republice, klame především pacienty s 
diabetem, neboť se je snaží přesvědčit, že jsou léčeni v České republice špatně. Informuje o 
tzv. léku na cukrovku s názvem SugaNorm, který má dle této informace cukrovku 2. typu 
odstranit. Tento „lék na cukrovku“ vyvinutý údajně českými vědci je derivátem vitaminu D 
(tzv. alfaciferol), ale zároveň se jedná o směs s dalšími vitaminy a některými prvky. Je tedy 
zcela jasné, že se nejedná o látku, která by cukrovku 2. typu odstranila. Nejde o preparát, 
který by patřil k celosvětově uznávaným lékům na cukrovku je to adjuvans typu 
potravinového doplňku. Zpráva je poplašnou informací vedenou na populaci diabetiků 
v České republice. Navíc je text psaný špatnou češtinou s mnoha chybami včetně obrázku 
popsaného azbukou. Výbor České diabetologické společnosti upozorňuje proto všechny 
pacienty s diabetem, že zpráva je nejen zcela nepřijatelnou reklamou na výrobek, který 
nepatří k všeobecně používaným lékům u tohoto onemocnění, ale je zároveň lživou 
informací o úrovni péče o diabetiky v České republice.      Praha, listopad 2019 Výbor ČDS  
ČLS JEP     
Merhaut potvrzuje tímto, že ke dni  02 12 2019, 20:30, souhlasilo 12 členů (Škr, Mer, Ruš, 
Sza, Prá, Rač. Zem, Hra, Vyo, Šum, Hal, Pel), čimž výbor vyslovil souhlas se zněním 
stanoviska a vyvěšením na web ČDS. 
Usn.   č. 2019 / 098b: Výbor ČDS vyslovil souhlas s textem vyvěšením na  web, dává jej 
k dispozici lékařům jako informaci jejich pacientů, zasílá na vědomí ČTK (výbor souhlasil 
s poplatkem za zveřejnění cestou ČTK). 

Ad 18c. Žádost o stanovisko k Metodice 05. 
Komodity Testační proužky jsou dány  zákonem, nelze  je  změnit. Leda až novelizací 
Zákona 48/1997 Sb. Legislativci bývají kategoricky  proti, aby  DM 2- PAD  měli nárok na 
různá množství  TP (či jiných komodit).  Telefonicky jsem diskutoval  s panem Milatou a 
uvedl jsem, že preskribovat  jiná čísla  jinými odborníky  než jsou uvedeni v UHR katalogu  a  
Metodice, je  velmi velké riziko pro lékaře, protože  když přijde na  kontrolu stát (tj. KON MZ 
ČR  či SUKL),  bude  věc posuzovat podle zákona  Sb., a pak se lékař nedoplatí na  
pokutách.  Poradil jsem, že bych vedl rozhovory s vedeními VZP/SZP o tom, že mají různé 
preventivní a jiné fondy, jejichž čerpání není nutně  ve výších zákona. Tím by  bylo možno 

http://www.originalshop.su/sugar/cz/


třeba  internistům dát možnost psát TP u inzlinovaných,  protože komodity  uhrazené z 
těchto reservních a  preventivních fondů jsou  mimo zákon.  Porušovat zákon jsme zásadně  
proti a radit  to lékařům  bychom si jako výbor  měli zakázat, protože my to  v dobré víře 
poradíme a oni to na  pokutách zaplatí.  
Usn.  č. 2019 / 098c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 

Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
aa) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usn. č. 2019 / 059aa: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených lékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP. 
 
MUDr. Lucie Bartoňová, 1987, Vojenská nemocnice Olomouc,  
MUDr. Jaromír Ožana, 1987, Nemocnice Šternberk. 
 
ab) Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS. 
Usn. č. 2019 / 059ab: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP. 
 
Mgr. Judita Lorencová, 1993, 3. interní klinika VFN,  
 
b)  Byly projednány přihlášky do sekce  sester  ČDS.(5005)   
Usn.  č. 2019 / 059b:  Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce sester ČDS: 
Ne, nedošly.  
  
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS (.5006) 
Usn.  č. 2019 / 059c:  Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:   
Ne, nedošly.  
 
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS.(5008) 
Usn.  č. 2019 / 059d: Výbor ČDS schválil za členy Technologické sekce ČDS:    
Ne, nedošly.  
 
e)Byly projednány  Nové podiatrické ambulance.   
Usn.  Č. 2019 / 059e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance: 
Ne, nedošly. 
 
f )Byla projednána  nová edukační pracoviště. 
Usn.  Č. 2019 / 059f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:  
Ne, nedošly. 
  
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie (sDd) ČDS.(5007)  
Usn.  č. 2019 / 059g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce:  
Ne, nedošly.  
  
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství  ČDS.(5004)  
Usn. č. 2019 / 059h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství: 
 
MUDr. Lucie Bartoňová. 
 
i) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce  ČDS.(5001)  
Usn.  č. 2019 / 059i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické sekce ČDS:  
 
Mgr. Judita Lorencová. 
 



j) Žádost o snížení členských příspěvků: 
Usn. č. 2019 / 059j: Výbor ČDS schválil odpuštění členských příspěvků, v souladu se 
Stanovami ČLS JEP.  
Ne, nedošly.  
  
k) Zrušení členství – prosba o posouzení z centrální evidence členů ČLS JEP: 
Usn. č. 2019 / 059k: Výbor ČDS schválil zrušení členství v souladu se Stanovami ČLS JEP.  
Ne. 
 
Ad 20.  Další zasedání výboru ČDS.  
projednány termíny zasedání výboru ČDS. Usn.  Č. 2019 / 060:   
Další zasedání výboru ČDS dne  28 01 2020 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice.  
Další zasedání výboru ČDS dne  01 04 2020 v 13,00 Luhačovice, KD Elektra. 
Další zasedání výboru ČDS dne  26 05 2020 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice. 
Další zasedání výboru ČDS dne  06 10 2020 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice. 
Další zasedání výboru ČDS dne  08 12 2020 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice. 

 
Zapsal :    MUDr. Tomáš  Merhaut. 
Dne  10 12 2019    
       prof.  MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, 

Předseda výboru ČDS ČLS JEP, z.s. 
Rozdělovník: 
Členové  Výboru a RK ČDS.  
Sekretariát výboru ČDS, web. 
Předsednictvo ČLS JEP. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přílohy  k zápisu č. 07:  
 
Ad Bod 2. Jednání  dne 25. 11. 2019 v budově VZP, Orlická 3, Praha 
Přítomni: VZP Šmehlík, Jankůj  ČDS Škrha, Prázný, Šoupal, OSAD Szabó, PL Býma, Šonka 
ČIS: Češka.  Jediné téma: bonifikační program VZP plus DIABETES 
Program VZP plus DIABETES bude pokračovat i v příštím roce, předpokládaná doba trvání 
bude 1 rok – od 1.1. do 31.12.2020. Oproti stávajícímu programu bude upraven, aby byl pro 
diabetology více atraktivní. Úpravy se budou týkat následujících diskutovaných problémů: 

      1. HbA1c: Přítomní uznali náš dlouhodobý požadavek, že vzhledem k jinému složení 
pacientů v diabetologických ambulancích a ordinacích praktických lékařů nelze dosahovat 
stejných hodnot HbA1c a diabetologové budou hodnoceni v tomto parametru jinak než 
praktičtí lékaři. Cílové hodnoty zůstanou stejné, ale diabetologové budou bonusováni za 
menší procento pacientů, kteří dosáhnou HbA1c pod 53 mmol/mol. 

      2.Regulace: zmínili jsme problémy programu pojišťovny RBP (213) na Ostravsku – Horizont 
(program VZP plus DIABETES je mu velmi podobný), kde byla regulace za práci, která pak 
připravila řadu lékařů o peníze, které bonusovým programem vydělali. Po té bylo uznáno, že 
budeme jednat o deregulaci ambulancí, které budou ve VZP plus. 

      3. Teploměr: pro nasmlouvání kódu 13024 je požadován kožní teploměr. Zástupci VZP 
uznali, že teploměr za 10.000 Kč je výraznou překážkou nasmlouvání kódu a tedy programu. 
Je dohoda, že dr. Šoupal společně s dr. Bémem najdou levnější vhodný teploměr 
(teploměry) a ten VZP navrhnou. Zároveň v rámci kultivace kódu 13024 navrhne upravit 
časovou dotaci z nesmyslných 10 minut na 20 minut. 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad Bod 3a. Legislativa a materiály vázané k novinkám preskribce PZT=ZP. 
-Kategorizační strom 26112019: jde o základní soubor ZP, který tvoří přílohu Z 282/2018Sb., 
jež je novelou bývalé přílohy  3c Z 48/97Sb. Všechno diabetologické  je  ve skupině 05, obuv 
pro diabetiky je ve skupině 04. 
 



-Metodika.05 v.1028-02122019: Jedná se o materiál, který byl dohodnut jako modus  vivendi 
vzhledem k extrémnímu nedostatku času převést za  16 dní včetně  Vánoc vše PZT=ZP do 
praxe. Mutace tohoto materiálu, dohodnutá mezi MZ, VZP/ SZP vycházela každý měsíc, 
poskytovatelé museli sledovat změny v průběhu leden až listopad 2019.  
Dne 01 12 2019 vyšla Metodika v již slušně stabilizovaném prostředí, i když k 06 12 19 (za  
šest dní účinnosti) je  k dispozici již čtvrtá opravná  verze. 
 
-Doplňující metodika schvalování, výdeje, úhrad ZP: Jedná se o všeobecné doplňující 
informace, jejichž text není vázán na  Metodiku prosinec 2019, ale  je doplňkem k novele  
Zákona 48/1997Sb., schváleného senátem jako tisk 341. 

V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb.  kterou se mění ČÁST SEDMÁ a 
Příloha č. 3 ZVZP, ve znění schváleném dne 15. 11. 2018 Senátem Parlamentu České 
republiky jako Senátní tisk č. 341, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019 (dále jen „novela“), je 
touto metodikou upraven postup pro způsob účtování úhrady sériových zdravotnických 
prostředků (dále ZP) na základě poukazu předloženého pojištěncem.  
V období od 1. do 30. 6. 2019 došlo k přeohlášení dosud hrazených ZP na SÚKL. Dosud 
hrazené ZP, které dodavatelé nepřeohlásili, přestávají být hrazeny od     1. 8. 2019.    

 Pro posouzení, zda vyúčtovaný poukaz bude po 1. 8. 2019 uhrazen, je rozhodující 
okamžik, kdy byl poukaz pojištěncem uplatněn u dodavatele ZP, tzn. kdy pojištěnec řádně 
vyplněný (a popřípadě i revizním lékařem schválený) poukaz předloží výdejci (lékárně, 
výdejně, oční optice, smluvnímu výdejci).   
Výše a podmínky úhrad se řídí níže uvedenými pravidly:  
a. Jestliže je řádně vystavený (a pokud je to vyžadováno, tak také schválený revizním 
lékařem zdravotní pojišťovny) poukaz uplatněn do 31. 7. 2019 (včetně), bude ZP uhrazen ve 
výši a za podmínek, které platily do 31. 7. 2019. Není směrodatné, zda byl ZP do tohoto data 
také vydán, nebo zda k výdeji došlo až po 1. 8. 2019.  
b. Pokud dojde k uplatnění poukazu vystaveného do 31. 7. 2019 u dodavatele ZP až po 1. 8. 
2019, nebude tento zdravotnický prostředek zdravotní pojišťovnou uhrazen.   
 
-Doplňující metodika ZP, upozornění. Jedná se o malý text, má význam u preskribce  
testačních proužků. V předepisování proužků je v metodice na straně 20 napsáno, že jsou 
proužky v UHR 1 a UHR 2. Toto je potřeba napsat na poukaz, na který předepisujeme 
proužky. Bohužel na poukazu nikde žádné políčko pro toto není. Tj, když poukaz vypíšeme, 
vytiskneme, tak na viditelné místo, ještě dopíšeme rukou UHR 1 (ti, co jsou na PAD a mají 
max. 100ks/rok) a UHR 2 i ostatních.   
 
-ZPSCAU 20191203 v3.(zdravotnické prostředky. seznam ceny a  úhrady). Aktuální je již 
verze 3.a to ke dni 05 12 19. 
 
-Rozhodnutí MZ-P1-2019 a Seznam léčiv, vydané podle Z 378-07§ 11/r. (Dps384)  
-Rozhodnutí EU – ochranné prvky. materiál se váže k rozhodnutí MZP1 a k Seznamu léčiv.  
 
Ad 3b. Připravovaná legislativa:  
Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích 
  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, 
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Návrh zákona o zdravotnických prostředcích (T438psp).      
  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 



Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,(T 581) první čtení - o léčivech a o 
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Návrh zákona je v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů   

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění T 352psp 
  
Novela zákona s specifických zdravotních službách T 521psp 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


