
Zápis 10.  zasedání výboru České diabetologické společnosti, 
konaného dne 28 01 2020 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, prof. MUDr. 
Milan Kvapil, CSc., MBA, doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.,  MUDr. Tomáš Merhaut, 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.  
Omluveni: MUDr. Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová,  MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda. 
Jednání  zahájeno  28. 01. 2020  v 10,00, ukončeno v 13,00.  Referující uvedeni bez titulů. 
Jednání probíhalo podle schváleného programu: 
1. Kontrola minulého zápisu.                         Škrha  
2. Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání.        Merhaut/Škrha   
3. Legislativa.                                                                                   Merhaut  

  4.   Záštity na rok 2020, dokončení schvalování.        Škrha/Merhaut 
  5.   Kongres 56.Luhačovice 2020.              Škrha/Prázný 
  6.   Podpora kongresy, konference, workshopy.                           Škrha/Prázný/Merhaut 
  7.   Podpora EASD 2020.             Škrha/Prázný/Merhaut 
  8.   Zdravotní způsobilost strojvůdce vlaku.         Merhaut/Haluzík  
  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  
   e)  Psychologie.                                            Lacigová  
   f )  Dětský diabetes.                         Šumník  
13.   Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další. 
   a)  Návrh dodatku OZP (ZRP P2)  k léčbě dětí 6 – 18 let.       Merhaut 
14.   Další a různé. 
   a)  KDP -  Diabetická noha.            Škrha 
   b) ÚZIS – registr.              Škrha  
 
Per rollam projednané: 
 15.  Abstrakta LUH 2020.    
 16.  Aktualizace kontaktů na  psychology a  psychiatry.       Lacigová 

 17. Neobsazeno.  

 18.  Neobsazeno.   
 19.  Noví členové ČDS, sekcí, podiatrická a eduk. pracoviště.    Merhaut  
 20.  Další zasedání výboru ČDS.                                                     Škrha 
----------------------------------------------------------------------  
Po skončení výboru ČDS cca ve 14,00 zasedne  Organizačně programový výbor  
kongresu Luhačovice 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 1. Kontrola minulého zápisu.                              Ref. Škrha,   
Vysloven souhlas se zápisem č. 9 ze zasedání výboru ČDS v 12 / 2019 a konstatováno,  že 
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  
Usn. č. 2020 / 001:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů. 
 
Ad 2. Posouzení  zdravotní způsobilosti k výkonu povolání.        Ref.Merhaut/Škrha  
S ohledem na zjištění problému předpisu 101/1995 Sb., rozhodnuto namátkově zkontrolovat 
znění dalších předpisů o zdravotní způsobilosti diabetika k výkonu povolání. Seznam těchto 
předpisů  viz příloha č . 2. Merhaut orientačně přehlédne a upozorní na možné problémy. 
Usn. č. 2020 / 002:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
   
Ad 3. Legislativa.                                                                              Ref. Merhaut.        
Důležité rozpracované a schválené materie viz příloha, bod 3.  
Usn. č. 2020 / 003: Výbor  ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 4. Záštity na rok 2020, dokončení schvalování.             Ref. Škrha/Merhaut  
Žádost o záštitu Výboru České diabetologické společnosti nad akcemi v roce 2020 + finanční 
podporu těchto akcí v roce 2020. Minule schváleny záštity až po C1, C2 včetně. Dnes 
hlasováno o finančních podporách. 
C1) Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii certifikovaný MZ ČR: Pořádá Centrum diabetologie 
IKEM, odborný garant prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.. Data 4. – 7. 6. 2020 a 12. -
14.11.2020. Finanční podpora: obdobná roku 2019: 40 000 Kč včetně DPH. 
C2) Kurz pro všeobecné sestry v edukaci certifikovaný MZ ČR. Pořádá centrum diabetologie 
IKEM, odborný garant prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc. Data 19. - 20. 3., 8. – 9. 4., 22. 5. 
zkoušky za rok 2019, další dvě dvoudenní lekce září-listopad 2020 + 19. 6. 2020 konference 
u příležitosti 10 let trvání certifikovaného kurzu. Finanční podpora: obdoba 2019: 40 000 Kč 
včetně DPH. 
Usn. č. 2020 / 004: Výbor jednohlasně odsouhlasil pro C1 40 000,- Kč a pro C2 taktéž  
40 000,- Kč. V 01/2020 hlasováno znovu a definitivně odhlasováno bylo 40 000,- Kč pro 
C1  a 40 000,- Kč   pro C2, a to  na  rok 2020. 
C5) „Transplantační léčba u pacientů s diabetem". (Kožnarová) (Fin 30 000,- vč. DPH.) 
Souhlas.  
C6). Workshop podiatrické sekce v 11/2020 Praha IKEM (Bém) souhlas se záštitou. Převod 
do  nadregionálních aktivit  z c5 na b16. 
Usn. č. 2020 / 004b: Výbor ČDS vyslovil souhlas. S body C5, C6.  
 
Ad 5. Kongres 56. Luhačovice 2020.      Ref. Škrha/Prázný   
a) Abstrakta LUH 2020: ve  věci bylo pravomocně rozhodnuto 01 10 2019  na 8. zasedání, 
kde  první oznámení výbor schválil včetně posunutí termínu dodání abstrakt do 15. 01. 2020. 
Bylo vydáno  Usn. 2019/68: Výbor vzal na vědomí a vyslovil souhlas s 1. oznámením LUH. 
Termín byl posunut omylem uvedením data 16. 01. 2020. Letos tedy musí vzít OPVK 
všechno, co došlo do 16. 01. 2020, 23:59, další roky bude deadline vždy k 31. lednu, 23:59. 
Celkem je 36 pozic pro přednášky a ostatní pro postery. Proti dřívějšku (před rokem 2018) 
máme řadu workshopů a symposií, což dříve nebylo.  
Usn. č. 2020 / 005a: Výbor vyslovil souhlas.   
  
b)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. 2020 / 005b: Výbor ČDS   vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   
 
c)projednání  výborem ČDS: OPVK dne 28. 01. 2020 od 13,30. 
56. kongres Luhačovice 1. – 4. 4. 2020  
- Prezident kongresu: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA 



- OPVK členové: Haluzík, Hradec, Kvapil, Lacigová, Olšovský, Pelikánová, Prázný, Račická, 
Rušavý, Szabó, Škrha, Šoupal, Šumník. 
- Zahraniční host: prof. Tim Heise (Německo) 
- Syllabova přednáška: doc. Jan Polák 
- Přednáška SDS: MUDr. Peter Novodvorský 
- Čestné členství: MUDr. Bohuslava Kašková, MUDr. Petr Chmura, MUDr. Miroslava Jurková 
- Kongresové noviny: jako v roce 2019 
   
Ad 6. Podpora  kongresy, konference, workshopy.  
6a. MUDr. Johana Venerová konference ATTD Madrid 19. - 22. 02. 2020. Ref. 
Škrha/Prázný  
Žádost o podporu konference ATTD Madrid, podle P 2, § 7, aktivní účast.   Schválena 
podpora do 30 000,- Kč. 
Usn. č. 2020 / 006a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
6b. Mgr. Aneta Hásková  konference ATTD Madrid. (P 2,§ 7)19. - 22.02. 2020.  Ref. Škrha 
Žádá o  podporu aktivní účasti   na zahraniční konferenci "The   International Conference on 
Advanced Technologies & Treatments for Diabetes " (ATTD)  v Madridu ve Španělsku ve 
dnech 19. - 22. února 2020. Jde o  abstrakt s názvem Is Real-time CGM Superior to Flash 
Glucose Monitoring? Results of the Type 1 Diabetes CORRIDA Randomized Control Trial  
byl přijat jako e-poster formou aktivní účasti. Schválena podpora do 30 000,-Kč.  
Usn. č. 2020 / 006b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
  
Ad 7. Podpora mladých na  EASD. 
Neprojednáváno, letos nabídka  žádné firemní podpory  nepřišla. 
 
Ad 8. Zdravotní způsobilost Strojvůdce  vlaku.                              Ref. Merhaut/Haluzík 
Celý rozbor je v příloze.  
Usn.  č. 2020 /  008: 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. 2020 / 009:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.   

Ad 10. Vzdělávání. Akreditační komise  MZ ČR .                            Ref. Pelikánová    
Především jsou řešeny věci kolem akreditace pracovišť.  
Usn. č. 2020 / 010:  Výbor  ČDS  vzal na vědomí .   
    
Ad 11. Blok  pokladníka: stav financí 12-2019, rozpočet 2020.        Ref.  Hradec       
Poslední velká inovace webu.  Od začátku r. 2017. Rozhodnuto proplatit fakturu společnosti 
MEDITORIAL za redesign – 48 400,- Kč a MUDr. Pickové mimořádně 15 000 Kč za pomoc 
při realizaci redesignu webových stránek při spuštění stránek 2017. Pokladník informuje, že 
Picková dostává každý rok 36 000,-Kč, příště objasnění za jaký rozsah práce. Obecně 
konstatováno, že výbor proplatil veškeré částky sesmluvněné podle platných právních   
předpisů, k 31. 12. 2019. Referováno o aktivech a pasivech Luhačovic.  
Usn. č. 2020 / 011: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   

Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin. 
12a. Technologická sekce ČDS.                    Ref. Šoupal, Prázný  
 Neprojednáváno. 
Usn. č. 2020 / 012a: Výbor ČDS vzal na vědomí  
 
12b.  Podiatrická sekce ČDS.   Viz B 14a.                                                          Ref. Bém  



Shrnuty aktivity posledních týdnů. Vyslechli jsme  zprávu dr. Béma o připravovaném KDP a 
pověřili prof. Jirkovskou, aby jako garant tohoto KDP požádala garanční radu KDP o 
zařazení dr. Béma do týmu KDP Dia noha. 
 
Usn. č.  2020 / 012b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas  

12c.  Edukační skupina ČDS.         Ref.Jirkovská  
Prof. Jirkovská referovala za Pracovní skupinu pro edukaci (PsE): návrh workshopu na 
diabetologické dny v Luhačovicích.  Netradiční formy dietní edukace,  zařazení na čtvrtek, 
aby se mohly účastnit sestry. Tento návrh byl přijat, termín upřesní OPVK - programový 
výbor. Dále předložila návrh přednášek pro krajské semináře Společnosti všeobecného 
lékařství (SVL), které by měly pomoci rozšířit spolupráci edukačních pracovišť pro diabetiky 
s praktickými lékaři  na regionální úrovni, a požádala o jejich podporu hrazením cestovních 
nákladů pro aktivní členy PsE. Tento návrh přijat nebyl. Dále informovala o chystaných 
akcích PsE, mezi něž patří vedle workshopu v Luhačovicích i workshop zaměřený na 
podporu edukace v edukačních pracovištích pro diabetiky i v ambulancích diabetologů 4. 12. 
2020 a o podpoře vzdělávání sester v edukaci. 
V další části tohoto bodu Výbor diskutoval prioritní cíle ČDS v oblasti edukace 
diabetiků a usnesl se, že je v této oblasti nutné vyřešit koncepci a vyjednat model 
edukace, který bude obecně akceptovatelný a trvale udržitelný. Výbor ČDS považuje 
tento cíl za natolik významný, že se rozhodl převzít do své gesce úkoly spojené s PsE 
a činnost PsE ukončil. Předseda ČDS byl pověřen oznámit toto rozhodnutí prof. 
Jirkovské. Prof. Jirkovská bude opakovaně upozorněna, že není na jakékoliv úrovni 
oprávněna jménem ČDS jednat se SPL nebo SVL. Jménem výboru bude zasláno prof. 
Jirkovské a dalším členům PsE poděkování za jejich dosavadní úspěšnou činnost a 
informaci o tom, že některé další úkoly v oblasti edukací pokračují a budou přímo 
řízeny výborem ČDS. 

Usn. č.  2020 / 012c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
12d. Ambulantní diabetologové.                                                       Ref. Szabó  
Informace z workshopu, obecně  novinky a  probrala aktuality. 
Usn. č.  2020 / 012d: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
  
12e. Psychologie.                                                                              Ref. Lacigová 
Psychodny program a datum konání 13.- 14. 03. 2020.  
a) Aktualizované Pevné body - méně, ale funkční 
b) XIII. Ročník Mezioborového setkání- 13.-14.3. v Praze „Když se nedaří, jak se  dařit má 
c) Sympózium Psychologické sekce na 56. DD – přednášející předá na programovém 
výboru. 
Usn. č.  2020 / 012e: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
12f.  Dětský diabetes.                                                                       Ref. Šumník  
MZ již jmenovalo DDC podle Zákona 372 / 2011 Sb. dále vedena diskuse o oprávnění léčit  
poskytovateli pro dospělé i  děti.   
Usn. č.  2020 / 012f: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
      

      Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.  
13a. Návrh dodatku OZP (ZRP P2)  k léčbě dětí 6 – 18 let.    Ref. Merhaut 
OZP předložila návrh dodatku ZRP P 2. Jak vyšlo najevo, velmi pravděpodobně jsou tyto 
dodatky individuální a rozdílné. Každý si musí vyhodnotit sdělené nabídky.  
Usn.  č. 2020 / 013a: Výbor ČDS vzal na vědomí.    
 
Ad 14a. KDP- Diabetická noha.                                                       Ref. Škrha 
bod KDP - diabetická noha, který podala prof. Jirkovská a o kterém referoval prof. Škrha. 
Výbor odsouhlasil, že pověřuje prof. Jirkovskou, aby do týmu připravujícího KDP 



inkorporovala předsedu Podiatrické sekce MUDr. Béma, kterého původně k přípravě 
nepřizvala. 
Usn. č. 2020/014a: Výbor vyslovil souhlas  
 
14b – ÚZIS - registr 
Škrha referoval o schůzce s prof. Duškem, který navrhl, aby výbor ČDS jmenoval skupinu 
(cca 4 členů) se zástupcem ambulantních diabetologů, která by jednala o využití registru 
diabetiků. Výbor podpořil složení skupiny, která již dříve byla postulována (Cinek, Haluzík, 
Kvapil, Šoupal, Šumník). Prof. Škrha pověřen tento fakt oznámit prof. Duškovi, který by měl 
vejít v jednání s tímto týmem.  
Usn.č. 2020/14b: Výbor vyslovil souhlas.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per rollam projednané.  
Ad 15. Abstrakta Luhačovice  2020. 

Vyvoláno hlasování per rollam o termínu abstrakt. Ozvalo se 11 členů výboru, kteří jsou pro 

ponechání státu quo, tedy termín neposouvat (10 neposouvat, 1 hlas nevyhraněný).  
Připomíná výbor ČDS  v návaznosti na „56. diabetologické dny“, které se uskuteční ve dnech 
1. – 4. dubna 2020 v Luhačovicích, že termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti vč. zaslání 
abstraktu byl stanoven již na 16. ledna 2020. 
Usn. č. 2020 / 015: Výbor ČDS  vyslovil souhlas s původním termínem.  
 
Ad 16. Aktualizace kontaktů na  psychology a  psychiatry.  
Na podzim Lacigová aktualizovala kontakty na spolupracující psychology a psychiatry. 
Původní kontakty (Pevné body), které máme na našich stránkách, jsou z roku 2007. 
Lacigová řešila Diabetologická centra, Štefánková ostatní ambulance. Po opakovaných 
prosbách z 25 center stále 11 nereagovalo. Pokud chce někdo ještě chybějící kontakty 
doplnit, ať dá vědět.  
Současně požádala o povolení zapsat tyto nové Pevné body na naše stránky. Tímto bylo 
vysloveno poděkování dr. Josefíně Štefánkové za aktualizaci Pevných bodů „v terénu“ a 
požádána o zaslání svých podkladů k uveřejnění na naše stránky (diabetologie@email.cz) 
Daniela požádána o zrušení stávajících Pevných bodů a jejich nahrazení novými.  

Usn. č. 2020 / 016:   Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 

Ad 17. Neobsazeno.  
  
Usn. č. 2020 / 017: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 18. Neobsazeno. 
  
Usn. č. 2020 / 018a: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
aa) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 

Usn.  č. 2020 / 019aa: Výbor ČDS schválil přihlášky níže uvedených lékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP. 
  
MUDr. PhDr. Marcel Nesvadba, Ph.D., MBA - 1966, Ordinace praktického lékaře Turnov,   
MUDr. Markéta Kotzurová - 1979, Městská nemocnice Ostrava 
 

ab) Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2020 / 019ab: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP. 
 

mailto:diabetologie@email.cz


Mgr. Tereza Krchňáková - 1986, Klinika dětského lékařství, FN Ostrava, SEKCE: 
Psychologická 
 
b)  Byly projednány přihlášky do sekce  sester  ČDS.(5005)   
Usn.  č. 2020 / 019b:  Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce sester ČDS: 
Neprojednány, nedošly.  
  
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS (.5006) 
Usn.  č. 2020 / 019c:  Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:   
 
MUDr. PhDr. Marcel Nesvadba, Ph.D., MBA - 1966, Ordinace praktického lékaře Turnov,   
 
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS.(5008) 
Usn.  č. 2020 / 019d: Výbor ČDS schválil za členy Technologické sekce ČDS:    
Neprojednány, nedošly.  
 
e)Byly projednány  Nové podiatrické ambulance.   
Usn.  Č. 2020 / 019e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance: 
Neprojednány, nedošly. 
 
f )Byla projednána  nová edukační pracoviště. 
Usn.  Č. 2020 / 019f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:  
Neprojednány, nedošly. 
  
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie (sDd) ČDS.(5007)  
Usn.  č. 2020 / 019g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce:  
Neprojednány, nedošly.  
  
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství  ČDS.(5004)  
Usn.  č. 2020 / 019h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství: 
Neprojednány, nedošly. 
  
i)Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce  ČDS.(5001)  
Usn.  č. 2020 / 019i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické sekce ČDS:  
 
Mgr. Tereza Krchňáková - 1986, Klinika dětského lékařství, FN Ostrava,  
 
j) Žádost o snížení členských příspěvků: 
Žádost podala  MUDr. Zuzana Solarová - 1977, důvod: rodičovská dovolená 
Usn.  č. 2020 / 019j: Výbor ČDS schválil odpuštění členských příspěvků dle Stanov.  
 
Ad 20.  Další zasedání výboru ČDS.  
projednány termíny zasedání výboru ČDS. Usn.  Č. 2020 / 020:  
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  28 01 2020     
       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. 10:  
 
Ad Bod 2. Předpisy Sbírky zákonů na téma  zdravotní způsobilost k výkonu povolání. 
Merhaut vytypoval níže uvedené předpisy, a do příště zjistí, jak je  v nich spolehlivě  
zpracováno  téma zdravotní způsobilost. 
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.   
282/1999 Sb. Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu 
444/2008 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele  
                       a strážníka obecní policie. 
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
226/2019 Sb.  Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech. 
112/2015 Sb.  Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech  
                       způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu.   
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek 
                       hasičských záchranných sborů. 
493/2002 Sb. Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti  
                       zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky. 
413/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují   
                   zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, 
042/2015 Sb.Vyhláška způsobilost v vedení a  obsluze  plavidel 
079/2013 Sb.Vyhl k Z 373 

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

Ad Bod 3a. Legislativa a materiály vázané k novinkám preskribce PZT=ZP. 
-Kategorizační strom 26112019:   
-Metodika.05 v.1030 :   
-Doplňující metodika schvalování, výdeje, úhrad ZP:    
-Přeohlášení  ZP na SÚKL.   

 -Rozhodnutí EU – ochranné prvky, materiál se váže k rozhodnutí MZP1 a 
k Seznamu léčiv.  
Skončilo přechodné období, kterým byla vyřešena novela Z 48/97 Sb. 
 
Ad 3b. Připravovaná legislativa:  
Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Návrh  v Senátu. 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví                                             
Návrh v 1. čtení PS.  
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách, Návrh  v PS 
  
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., Návrh  v meziresortním  řízení. 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., 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. 
  
Již účinné vyhlášky: 



Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,   
 
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 
omezení pro rok 2020.  
 
Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků 
  
Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích 
   
Návrh zákona o zdravotnických prostředcích (T438psp)       
  
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 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  

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

Zps10, Bod 8:  Zdravotní způsobilost strojvedoucí (strojvůdce  vlaku):        
 

Tato věc je ukotvena v Zákoně o Dráhách č.266/1994 Sb. Ten ukládá povinnosti ve  
věci zdravotní způsobilosti   v § 22, odst. 1, písm. c,  

                                 v § 45, odst . 2, písm.c,  
                                 v § 45, odst.  3,  
                                 v § 46d,odst. 2,  

          v § 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. 
 

Předchozí vyhláška 101/95Sb., stav do 30062019. 
A/1/c: (příl. 1, odd. A, odst,1, písm.c.)  Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání 
licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráhách 
železničních při vstupních preventivních prohlídkách 
1.c. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost: diabetes mellitus.  

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

Závěr 1:  To znamená, že když někdo měl jakoukoliv formu DM, nemohl dostat při vstupní 
prohlídce licenci. Kdo byl zdráv a onemocněl jakoukoliv formou DM, například po roce, 
potom mohl licenci držet dále za podmínky, že je kompenzován dietou či PAD. Z toho se 
odvozuje, že kdo dostal DM ID, musela být licence odejmuta, neboť nesplňoval kompenzaci 
léčebnými autoritami dieta PAD.   



Stav nyní, po 01 07 2019:  
Vyhláška 101/1995 Sb., ve své příloze č. 1, oddíl A řeší vydání licence tomu, kdo o ni 
žádá. Oddíl B řeší situace, kdy je licence vydána a užívána. Řeší podmínky, za nichž 
lze odejmout licenci strojvůdci. 
 
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, což potvrdil i člen 
předsednictva Federace  strojvůdců p Vincour. Potvrdil  přímo, že touto novelou došlo ke  
změkčení přísnosti, protože dříve  DM ID nemohl licenci obdržet.  
 

Oddíl B zní: Podmínky zdravotní způsobilosti držitelů licence strojvedoucího nebo 
osob řídících drážní vozidlo na dráhách železničních při pravidelných a mimořádných 
preventivních prohlídkách 
B, odst. 1, písm. c) Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost:  
c) diabetes mellitus, pokud není kompenzován dietou nebo perorálními antidiabetiky. 
 
Závěr 2.  Odd. A/1/c/AlineaC1,2: tato část pojednává o vydání licence strojvedoucímu při 
vstupní preventivní prohlídce. Prakticky musí dojít ke druhé a třetí hypoglykemii během 12ti 
měsíců, k jejímuž zvládnutí bylo  třeba další osoby, aby bylo možno  diabetikovi odepřít vydat 
licenci. Diabetik s DM na  dietě  a  PAD, je-li kompenzován, licence  jemu vydaná nemůže  
být odejmuta. A když dojde ke třetí hypoglykemii, která je  zvládnuta  sama  pacientem,  
nelze odejmout licenci pro absenci třetí osoby, která by pomohla zvládnout stav.   

 
Zcela  nejistý  stav může vzniknout, když strojvůdce změní stav choroby z DM/PAD 

na DM/ID.  Oddíl B říká, že zdravotní nezpůsobilost je podmíněna chorobou DM, pokud 
není kompenzován dietou nebo PAD (disjunkce výrokové algebry). Dokonce to říká, že 
kompenzace je podmíněna buď dietou nebo PAD, vůbec nezmiňuje kompenzaci  
dietou a PAD současně (konjunkce výrokové algebry). Když je DM kompenzován 
dietou nebo (a) PAD, nelze licenci odejmout. Ale není zmíněna (ne)způsobilost u 
inzulinovaných diabetiků, o nichž se vůbec nepojednává, a kteří mohou být 
kompenzováni dietou a PAD, a současně  také inzulinem.  Protože i diabetik 
kompenzovaný dvěma typy léčby (dieta a PAD) splňuje podmínku kompenzace a o 
tom, že by nemohl licenci držet inzulinovaný strojvůdce, není v liteře zákona ani 
zmínka. 
Závěr 3: Diabetik, který se stane při výkonu povolání DM / PAD a následně DM / ID, není 
uspokojeně zařaditelný dle předpisu. 
 
Zá: je naprosto nezbytné ve zrychleném  řízení  předpis malou novelou upravit. 
 
 MUDr. Tomáš Merhaut 

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

  


