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Zápis 18. zasedání výboru České diabetologické společnosti, 
konaného dne 07.12. 2021 od 10,00 hodin, v Praze. 

(VFN, Charvátův sál III. interní kliniky, Praha 2)   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni (abecedně): prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, MUDr. Tomáš 
Merhaut, prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., prof. 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: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., doc. MUDr. 
Silvie Lacigová, Ph.D. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda. 
Jednání zahájeno 07.12.2021 v 10,00, ukončeno ve 13,00. Referující uvedeni bez titulů. 
Jednání probíhalo podle schváleného programu:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   Kontrola minulého zápisu.                                      Škrha  
2.   Rozpočtové provizorium.         Merhaut  
3.   Legislativa.                                                                               Merhaut               
4.   Podpora Lilly EASD 2021.                                                       Škrha/Prázný 
5.   58. DD 2022.  Přípravné práce.                                               Škrha/Prázný  
6.   KDP SDN, souhrnně.      Škrha/Merhaut/Hradec  
7.   Volby do výboru ČDS. Aktuální mail adresy.   Škrha/Merhaut/Hradec 
8.   Záštity Nadregionální, Ostatní. Pravidla schvalování.         Škrha           
9.   Nové Doporučené postupy DM.         Prázný/Hradec/Zemanová 
10. Akreditační komise MZ ČR pro endo-diab.   Pelikánová  
11. Blok pokladníka: stav financí.                              Hradec  
12. Blok sekcí a pracovních skupin.     
a)  Technologická sekce.                  Prázný/Šoupal  
b)  Podiatrická sekce.                                      Haluzík/Fejfarová  
c)  Dětský diabetes.                                                                       Šumník  
d)  Ambulantní diabetologie. Szabó 
e)  Psychologická sekce.  Lacigová   
13. Blok VZP/SZP, MZ/SUKL, Regulace, Léky/ PZT, Sazebník výkonů, další.  
a). Neobsazeno.  
14. Další a různé. 
a)  Blok ČDS na ČKS.                                                                    Škrha 
b)  Žádost o udělení DIA centra nemocnice Pardubice.            Škrha/Hradec/Pelikánová   
c)  ČDS sekce, volby do sekcí podle stanov.                             Merhaut 
d)  Odměna asistentky výboru.                                                   Škrha 
e)  We make Media.                                                                      Prázný 
   
Per Rollam projednané.  
15a. Úhrady Januvia. 
15b. HoZ  Trulicity .  
16a. Dia centra dospělých. Návrh dvoustupňového systému. 
16b. Januvia úhrady kombinací. 
17.   Trulicity. 
18.   Forxiga. (Dapagliflozin). 
19.  Noví členové organizační jednotky ČDS ČLS JEP.   Škrha  
20.  Další zasedání.        Škrha 

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.                                                Ref. Škrha 
Nebyly připomínky k zápisu z výboru ČDS z 09 / 2021 a konstatováno, že úkoly jsou splněny 
nebo průběžně plněny.   
Usn. č. 2021 / 061: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  
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Ad 2.  Rozpočtové provizorium. (RP)          Ref. Merhaut                                           
RP je nástroj na řešení situace, kdy do 31. 12. 2021 nebude v PSP ČR schválen zákon o 
státním rozpočtu. Cílem RP je minimalizovat negativní dopady tohoto stavu do akceschopnosti 
státu a výkonu svěřených agend jednotlivým organizačním složkám státu a samosprávám. 
Mnohé dopady RP jsou nevyhnutelné.  
a) Nelze zvyšovat platy a tarifní tabulky, při RP platy pedagogů budou na úrovni roku 2020.   
b) Nemožnost vypisovat nové dotační tituly a nemožnost čerpání evropských peněz. 
f) Přednostně musí být uhrazeny všechny závazky minulosti.  
Závěr: RP trvá tak dlouho, než zákon schválí PSPČR a než podepíše prezident. Senát se 
tohoto aktu z dikce ústavy neúčastní. 
Usn. č. 2021  / 062:    Výbor  ČDS vzal  na  vědomí. 
 
Ad 3. Legislativa.  předpis bude 396/2021 Sb.                            Ref. Merhaut 
Nejdříve vstoupí na scénu Předpis 134/98 Sb, z něhož bude zavedena do účinného znění 
novelizující Vyh 243/2020 Sb., která naváže na minulé verze Sazebníku. Hlavní materií bude 
předpis 396 / 2021, který pro svoji složitost si nelze přepočítat, a tím absentuje negativ feed 
back, co je ZZ spočítáno, to bude předmětem hádek a nekonečných tahanic. 
Usn. č. 2021 / 063: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 4. EASD. Podpora Lilly.     Ref. Škrha, Prázný  
Na základě podepsané smlouvy mezi Eli Lilly ČR, s.r.o. a ČDS ČLS JEP, z.s. velmi děkujeme 
společnosti Eli Lilly ČR, s.r.o. za podporu mladým lékařům na kongres 57th annual meeting of 
European Association for the Study of Diabetes (EASD), který se letos konal ve virtuální 
podobě ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2021. Poslali jsme finální vyúčtování všech vyčerpaných 
prostředků od lékařů, kteří se účastnili za ČDS ČLS JEP, z.s. online kongresu EASD. 
Poskytnutý dar 50 000 Kč. Vyčerpáno na online EASD  6 619 Kč. Vyúčtování pro vrácení Eli 
Lilly 43 381 Kč.  

Účastník registrační 
poplatek 

ubytování cestovné diety jiné  CELKEM 

MUDr. Jitka Husáková 3 971         3 971 

MUDr. Michal Dubský, Ph.D. 2 648         2 648 

 6 619 0 0 0 0 6 619 
 
Usn: č. 2021 / 064:   Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
Ad 5.   58. Diabetologické Dny Luhačovice 2022.    Ref. Škrha/ Prázný  
58. DD se budou konat ve dnech 27.-30.dubna 2022 a výbor předpokládá, že budou opět 
v Luhačovicích. Výbor odsouhlasil prof. Tima Heiseho jako zahraničního hosta, který nemohl 
přijet na 56.DD, neboť byly zrušeny a následně konány virtuálně. Výbor rozhodl o deadline 
abstrakt ke dni 31. 01. 2022, sobotním bloku a workshopech. 
Členové výboru byli požádáni, aby podali návrh symposií a workshopů do 15. 01. 2022.  
Schválena první upoutávka - 1. oznámení LUH kongresu. 
Usn. č. 2021 / 065: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 6. Brožura KDP SDN souhrnně po časové ose.  Ref. Škrha 
Prof. Jirkovská požádala o finanční podporu na vydání brožury KDP SDN. Mělo jít o cca 200 
stran textu. Výbor ČDS dne 14.9.2021 neschválil, požadoval, aby prof. Jirkovská připravila 
místo rozsáhlého textu souhrn o cca 10 stranách a několika přílohách. Na minulém výboru 
(14.9.) bylo projednáno (viz bod 8).  
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Závěr: 1) Odsouhlasena dotace ve výši max. 50.000,00 pro brožury KDP SDN v rozsahu 10 
stran + 8 stran příloh. Doporučeno též otištění v časopise DMEV.   
Usn. č. 2021 / 066: Výbor ČDS vyslovil souhlas uvedenou podporou. 
 
Ad 7. Volby výboru ČDS a RK ČDS a do sekcí.     Ref.Škrha, Merhaut 
Členská evidence obsahuje: 913 členů ČDS, z toho 102 nelékařů (26 RNDr., Ing., MVDr. a 
PhDr., lékařů je tudíž 811, 130 členů nemá e-mailovou adresu. 
Kandidátní listina výboru ČDS. Volba většinová přímá se snahou o zisk nejvyššího počtu 
hlasů, s využitím mandátních křesel. 
Výbor ČDS: 9 akademiků/lékařů z center či velkých nemocnic, 3 ambulantní diabetologové, 1 
dětský diabetolog.   

A) Návrh časového plánu voleb do výboru ČDS, RK a sekcí. 
Volby do výboru a RK ČDS 2022 proběhnou formou kombinovanou, tj. elektronicky pro členy 
s e-mailem registrovaným v členské evidenci ČLS JEP a korespondenčně pro členy bez e-
mailové adresy v evidenci ČLS JEP. 
Byla schválena volební komise (VK) ve složení: MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jiří Hradec a 
MUDr. Jan Škrha, Ph.D.  
B) Harmonogram: 
Ba) Dne17. 01. 2022: Rozeslání dopisů členům elektronicky a korespondenčně s informací o 
volbách a žádostí o návrh členů do i) výboru a ii) revizní komise, provádí ČLS pod označením 
gReception.  Termín dodání návrhu do 31. ledna 2022. 
Bb) Zasedání volební komise (VK): K 10.02.2022 VK zkontroluje, že volba výboru ČDS 
proběhne přímým většinovým hlasováním s předem určenými křesly, tj. dle rozhodnutí 
oprávněného orgánu bude 9 křesel pro kandidáty z klinických pracovišť, tři kandidáti 
z ambulantních pracovišť a jedno křeslo pro dětskou diabetologii. 
Bc) Sestavení kandidátní listiny. Do 15. února 2022 VK sestaví kandidátní listinu pro volbu 
do výboru a volbu do revizní komise sestupně podle počtu získaných hlasů tak, že počet na 
listině bude dvojnásobný než je počet členů daného orgánu, tj. 26 kandidátů pro výbor (2x9 
kandidátů z klinických pracovišť, 2x3 kandidáti z ambulancí a 2 kandidáti za dětskou 
diabetologii) a 6 kandidátů pro revizní komisi. Po sestavení listin se volební komise dotáže 
každého navrženého, zda s členstvím na kandidátní listině souhlasí. V případě odmítnutí přidá 
dle výsledků 1. kola následujícího kandidáta.   Volební komise provede kontrolu, aby na 
výsledné kandidátní listině do výboru bylo 18 kandidátů z klinických pracovišť, 6 kandidátů 
z ambulantních pracovišť a dva kandidáti z pediatrických diabetologů. Náhradníci musí být 
vzati z příslušné mandátní skupiny. 
Bd) Vlastní volba: Dne 21. února 2022: VK rozešle kandidátní listiny (26 osob pro volbu do 
výboru a 6 osob pro volbu do revizní komise) s termínem hlasování do 4. března 2022. 
Be) Volební komise zpracuje a oznámí výsledky: Dne 14. – 18. 03. 2022 Zasedání VK 
vyhodnotí pořadí kandidátů na obou listinách. V případě listiny volby do výboru (celkem 13 
členů) bude navrženo dle pořadí prvních 9 z klinických pracovišť, první 3 z ambulantních 
pracovišť a první umístěný pediatrický diabetolog. Revizní komise bude sestavená z prvních 
tří umístěných kandidátů. 
Bf ) Nutno dořešit:  Jak se pošle seznam členů těm, co volí korespondenčně. V rámci 
elektronické volby se seznam otvírá po předchozím vstupu člena heslem do systému.  
Aktualizace mailových adres, adresy do práce a/nebo do bydliště. 
Bg) Zásadní je 100% oslovitelnost voličů. A jejich responzibilita.  
Usn. č. 2021 / 067: Výbor ČDS souhlasí se zde uvedenými skutečnostmi. 
 
8.  Záštity Nadregionální.                             Ref. Merhaut    
Ad 8a.  Záštity nadregionální, schválené 07. 12. 2021 na rok 2022.  
8a-1.  XIV. ročník mezioborového setkání diabetologických týmů s odborníky z řad 
psychiatrie a psychologie.  18. – 19. 3. 2022. Žádá fin. podporu 30 000 Kč, částka 
schválena.   
Místo konání: Hotel Belvedere, Milady Horákové 479/19, Praha 7 
Pořadatel: Psychologická sekce ČDS pod záštitou ČDS ČLS JEP. 

http://www.diab.cz/diabetologicka-centra?id=13
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8a-2. XXVI. postgraduální diabetologický seminář Brno / březen 2022. 
Místo konání: Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno. 
Pořadatel: FN u sv. Anny v Brně, II. interní klinika, Diabetologické a edukační centrum.  
 
8a-3. 58. diabetologické dny, Luhačovice 2022.  27. - 30. 04. 2022. 
  
8a-4.  Dětská diabetologie 24. – 25. 03. 2022.  
Místo konání: Hotel DUO, Teplická 492, Praha 9 
Pořadatel: Sekce dětské diabetologie ČDS ČLS JEP a Dia. sekce České asociace sester.  

8a-5.  Mýty, omyly a pravdy v diabetologii 27. – 28. 5. 2022. 
Místo konání: Hotel Bezděz, Lázeňský vrch 216, Staré Splavy 
 
8a-6.  XXII. celostátní diabetologické sympózium, Průhonice / červen 2022.      
Místo konání: Vzdělávací centrum Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice  
Pořadatel: III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 

8a-7. IX. ročník   diabetologického sympozia / září 2022. 
Místo konání: Hradec Králové    
Odborný garant: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. 
 
8a-8.  Technologie v diabetologii.  06. – 08. 10. 2022.    
Místo konání: Parkhotel Congress Center, U Borského parku 31, Plzeň 
Pořadatel: Galén-Symposion s.r.o. pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP 
 
8a-9. XXIII mezioborové sympozium Diabetes Mellitus - Oční komplikace 14.10.2022.      
Místo konání: Autoklub Praha, Opletalova 29, Praha 1 
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM 
 
8a-10.  Kongres Aktuality v ambulantní diabetologii Poděbrady 24. – 26. 11. 2022. 
Místo konání: KC Lázeňská kolonáda Poděbrady, T. G. Masaryka 654/2, 290 01 Poděbrady 
Pořadatel: Diabetická asociace České republiky (DAČR), z.s. a GALÉN - SYMPOSION s.r.o. 

v odborné spolupráci s Geriatrickou interní klinikou 2. LF UK a FN v Motole 

8a-11.  Diabetologický den Zlín / listopad 2022.  
Místo konání: Zlín   
Pořadatel: DC Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín 
 
8a.-12. Syndrom diabetické nohy / listopad 2022. 
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM Praha pod záštitou České diabetologické společnosti 
ČLS JEP a ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP.   
 
8a-13. Jihočeský diabetologický den / prosinec 2022.      
Místo konání: České Budějovice 
Odborný garant: MUDr. Ondřej Vrtal. 
 
 8a-14.  Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků. 
Termíny pro edukační sestry: jaro 2022 
  
8a-15.  Certifikovaný kurz MZČR pro všeobecné sestry v podiatrii   
Termíny: jaro, podzim 2022 
Usn. č. 2020 / 068a: Výbor ČDS vyslovil souhlas se shora uvedeným s tím, že na dalším 
výboru se ještě projedná finanční podpora pro body 14 a 15.   
 

http://www.diabrno.cz/dia2020/poradatel1.php
http://www.diabrno.cz/dia2020/poradatel2.php
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Ad 8b. Ostatní záštity. 
Usn. č. 2020 / 068b: Výbor ČDS vzal na vědomí, žádné další žádosti nedošly. 
 
Ad 8c. Záštita a finanční podpora. Nejdříve se hlasuje o záštitě a v druhé době o žadatelem 
navržené výši částky.  Není-li tato schválena, jiná další finanční podpora není možná.   
c) Druhé, tzv. Ostatní záštity jsou schvalovány ve 3 či 4 Q běžícího roku. Platí viz výše.  
d) Třetí, tzv. Ostatní záštity, jsou schvalovány ve výjimečných, zvlášť zřetele hodných 
odůvodněných případech, lze projednat na zasedání výboru ČDS nebo per rollam i po 
datu 31. 12. Výjimečné důvody posoudí výbor a je-li 2/3 či více ze všech členů výboru pro, 
žádost se zařadí na program jednání, případně rozešle hlasujícím per rollam. Žádost je 
schválena, vysloví - li souhlas   2/3 či více ze všech členů výboru.  Třetí Ostatní žádosti jsou 
bez finanční podpory.  
e) Firemní tzv. Ostatní záštity, podané až v roce konání, nelze projednat per rollam a nelze 
žádat finanční podporu.  
Usn. č. 2020 / 068c: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
  
Ad 9. Nové Doporučené postupy (DP) u DM.                       Ref: Prázný/Hradec/Zemanová   
DP fyzická aktivita je dokončen, rozeslán členům Výboru, případné připomínky budou 
zapracovány. DP dieta jsou ve fázi rozsáhlého konceptu, nutno redukovat rozsah doporučení. 
Dieta – návrh na rozdělení – zvláště enterální a parenterální výživa. Bude diskutováno 
s autorským týmem. 
Diabetes mellitus 1. typu – hotovo, Šumník, Prázný, Pelikánová, Škrha 
Usn. č. 2021 / 069: Výbor vzal na vědomí a schválil postup.   

           
10. AK MZ ČR  endo-diab.  Diabetologická centra dospělých, charakteristiky. 
Ref. Pelikánová. V AK a ve specializačním vzdělávání v našem oboru není nic nového, při 
atestacích se zkoušejí 3 otázky, jak byly novelizovány. 
Dále bylo pojednáno o materiálu charakterizujícím Diabetologická centra 1. a 2. typu. Materiál 
novelizovala Pelikánová, do 10 dnů se sbírají připomínky. Pokud nic nového nepřijde, materiál 
bude automaticky schválen.  
Usn. č. 2021 / 070: Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 

Ad 11. Blok pokladníka: stav financí.                               Ref. Hradec  
Podána informace o hospodaření: Zatím není k dispozici výsledný stav z ČLS JEP, ale 
předběžný odhad je pozitivní.   
Usn. č. 2021 / 071: Výbor ČDS vyčká na bližší účetní informace. 
  
Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin, týmů.   
Ad 12a) Technologická sekce.                Ref. Prázný/Šoupal 
Technologická sekce představila Výboru návrh na rozšíření registru Čenda o dospělé pacienty 
v souvislosti s ukončením činnosti registru inzulínových pump v Plzni. Do příštího zasedání 
Výboru Šumník zjistí technické a ekonomické podmínky, Haluzík/Prázný/Rušavý/Šumník 
připraví materiál týkající se přístupu k datům a analýzám. 
Usn. č. 2021 / 072a: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
  
Ad 12b) Podiatrická sekce.            Ref. Haluzík za Fejfarovou  
Podbody k prezentaci na výboru ČDS za Podiatrickou sekci: 

1. Výsledky vnějšího auditu, chystaný vnitřní audit. Návrh finanční analýzy. 
2. Žádost o finanční podporu pro edukační materiály Podiatrické sekce – odsouhlaseno   

potvrzení částky 25 tisíc (podklady zaslány). 
3. Informace o KDP (veřejná oponentura), žádost o příspěvek 50 tisíc Kč na tisk brožur 
4. PS KMB –program informace 
5. Žádost o sdílení pedobarografických výkonů   
6. Stanovisko k vydávání pomůcek během hospitalizace – návrh dopisu 
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7. Cena za celoživotní práci v oboru pediatrie pro prof. A. Jirkovskou v Luhačovicích 
8. Podi sekce v Luhačovicích 

 
12bb) Vyjádření Pod. sekce ČDS k Předpisu a výdeji PZT podle Z 48/1997 Sb. pacientovi 
za hospitalizace. (redakčně kráceno): 
Na MZ ČR v "Komisi po kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků" vznikla 
diskuze povolit i vydej zdravotnického prostředku za hospitalizace. Předpis PZT 
komodity je možný a výdej také. To, že výdej se děje nejdříve v den propuštění, anebo 
několik dní poté, není zákonná podmínka u PZT.   
Komentář Merhaut: Zákon povoluje i výdej PZT.  Na rozdíl od léků podle zákona 378/2007 
Sb., kde to nelze, u PZT 
A) Povolen i výdej PZT za hospitalizace (Z 89, § 28, odst. 4) 
B) Předpis je možný za hospitalizace, vyzvednout ho lze kdykoliv od vypsání do 30 dnů 
Usn. č. 2021 / 072ba: Výbor ČDS vyjádřil souhlas.  
 
12bc) Finanční podpora pro materiály pro pacienty (letáky) - odsouhlasena 
 
12bd)  ODBORNÁ SPOLEČNOST ORTOPEDICKO-PROTETICKÁ ČLS JEP 
Žádost Pod. sekce ČDS o sdílení výkonů 67115 (pedobarografie) a 67116 (pro 
diabetology s podiatrickou erudicí vyšetření nohou, statiky a dynamiky chůze 
pedobarografem.  
Jedná se o dva výkony, které v podiatrické ambulanci je vhodné provádět s ohledem na 
biomechanické změny přítomné u valné většiny pacientů se syndromem diabetické nohy nebo 
dokonce již u nemocných v riziku této pozdní komplikace. Předpokladem nasmlouvání výkonů 
by bylo absolvování certifikovaných kurzů. Výkon by byl prováděn pouze v rámci 
registrovaných podiatrických ambulancích schválených výborem ČDS a uvedených na 
www.diab.cz.  
Usn. č. 2021 / 072bc: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
 
Ad 12c) Dětský diabetes - sekce.                       Ref. Šumník   
Diskutováno již v bodu Technologická sekce. 

1. Čenda pro dospělé – rozšíření. Navázat na stávající registr a pokračovat. 
2. Do příštího výboru zpráva skupiny (Prázný, Haluzík, Šumník, Rušavý) o vývoji 

registru pro dospělé 
Usn. č. 2021 / 072c: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
  
Ad 12d) Ambulantní diabetologie.                                Ref. Szabó  
Návrh na úpravu výkonů – frekvence omezená na kalendářní rok, nikoliv na běžný rok. 
Usn. č. 2021 / 072d: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 12e) Psychologická sekce.                                                    Ref.   Lacigová  
Bylo připomenuto setkání XIII. ročník mezioborového setkání diabetologických týmů s 
odborníky z řad psychiatrie a psychologie.  18. – 19. 03. 2022. 
Usn. č. 2021 / 072e: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
13. Blok VZP/SZP, MZ/SÚKL, Regulace Léky/PZT, Sazebník výkonů, další.  
Členové výboru průběžně informováni prof. Prázným o vývoji rozhodnutí SÚKLu a ZP. 
Informováno o jednání se ZP. 
13a) Neobsazeno. 
  

14. Další, různé. 
Ad 14a. Blok ČDS na ČKS. 
Ve dnech 8.-10. a 11.-13. května 2022 proběhne Kardiologický kongres ČKS v Brně. Bude 
opět blok Diabetologie, kde máme obsadit 3 přednášky. Návrhy poslat do týdne předsedovi. 
 

http://www.diab.cz/
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Ad 14b. Žádost o udělení DIA centra nemocnice Pardubice.     Ref. Škrha/Hradec  
Posouzení podle manuálu výboru ČDS, dle něhož byly posuzovány DC dospělých v letech 
2016-2017. Nejedná se o obdobu DDC, udělovanou MZ ČR, nýbrž o DC dospělých podle 
zákona 372/2011 Sb. o jmenování výborem ČDS. Uchazeč musí předložit dotazník dle 
požadavků ČDS a novelizovaný v r. 2021 (zpracovala Pelikánová). Do Pardubic vyjede Hradec 
na personální audit.  
Usn. č. 2021 / 074b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
   
Ad 14c.  ČDS sekce, základní a doplněné údaje.                     Ref.  Merhaut 
Technologická sekce: volby 11 / 2017             výbor 2018-2022, předseda     Prázný 
Podiatrická sekce  volby        2020             výbor 2020-2024,   předseda     Fejfarová 
Dětská sekce:             volby        2019             výbor 2019-2023,   předseda     Šumník 
   
Nutné sekční volby: 
Psychologická sekce: existuje od 2007, dle Stanov spíše jako pracovní skupina, převzatá 
Lacigovou od Perušičové. Předsedkyně   Lacigová musí v 2022 uspořádat volby sekce.  
Sekce sester: poslední volby 2017 výbor pro 2017 – 2021. Říhánková musí uspořádat volby. 
Diabetes a těhotenství: založeno 2014, předchozí výbor vedla Andělová, nyní je   výbor 2018 
- 2022, vede Krejčí. Musí být uspořádány nové volby.  
Usn  č. 2021 / 074b: Výbor ČDS bere na vědomí, pověřuje sekce kontrolou termínů.  
    
Ad 14d. Odměna asistentce Výboru ČDS. 
Výbor rozhodl o odměně za výbornou práci pro asistentku Výboru (30 tis. Kč). 
Usn č. 2021 / 074d: Výbor ČDS souhlasí.  
 
Ad 14e. We make Media   
K žádosti spol. We Make Media, aby časopis Česká diabetologie byl distribuován členům 
ČDS prostřednictvím ČLS JEP, se Výbor nepřiklonil. 
Usn č. 2021 / 074e: Výbor ČDS nesouhlasí.  
 

Projednané per rollam: 
Ad 15a. Úhrady Januvia (Sitagliptin): 
Prázný sdělil, že k HoZ se ještě budou vyjadřovat ZP. Shrnutí: Ústav přistoupil k rozšíření 
indikačního omezení úhrady LP JANUVIA, které spočívá ve snížení hladiny HbA1c, která je 
rozhodná pro zahájení hrazené léčby SITA, ze současných 60 mmol/mol nově na 53 mmol/mol 
u pacientů s nedostatečnou kontrolou glykemie na monoterapii MET, kteří mají BMI ≥30 nebo 
zaznamenali v uplynulých 6 měsících alespoň jednu dokumentovanou symptomatickou 
hypoglykemickou příhodu s poklesem hodnoty glukózy pod 3,9 mmol/l. 
Ústav doplňuje, že z klinického pohledu by považoval za odborně odůvodněné snížení hodnoty 
HbA1c z 60 mmol/mol na 53 mmol/mol pro všechny kombinace uvedené v indikačním omezení 
úhrady LP.  JANUVIA (zejména u pacientů s kontraindikací nebo intolerancí MET, u kterých 
jsou již kontraindikací nebo intolerancí MET možnosti léčby diabetu zúženy), a to bez ohledu 
na BMI pacientů, neboť z dostupných podkladů nevyplývá, že by účinnost SITA v parametru 
snížení HbA1c byla ovlivněna hodnotou BMI.  Ústav je vázán návrhem žadatele. 
Usn. č. 2021 / 075a: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 15b. HoZ-Trulicity (dulaglutid):   
Prázný sděluje, že ve zvýšené úhradě bude možné hradit Trulicity 1,5 mg od BMI 30 kg/m2 
také v balení 2x 0,5 ml (dosud bylo jen 4x 0,5 ml). Tím budou v balení 2x 0,5 ml hrazené ve 
ZÚ od BMI 30 všechny síly dulaglutidu. 
Usn. č. 2021 / 075b: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 16a.  Dia centra dospělých. Návrh dvoustupňového systému. 
Na zasedání výboru v 05-2021 byl předestřen návrh skupiny Škrha, Prázný, Šoupal, 
Pelikánová, Kvapil. Haluzík na dvoustupňový systém diabetologických center pro dospělé 
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(DC). Zásadní navrhovanou změnou je rozdělení center na dvě podskupiny: 
DC I. typu -zajistí vybrané léčebně-preventivní a vybrané výukové aktivity v oboru diabetologie. 
DC II. Typu -zajistí komplexní léčebně-preventivní péči v oboru diabetologie a metabolismu, 
včetně výuky a výzkumu. Zdůvodnění: 
a) návrh podporuje lokální aktivity případných zájemců (viz. Žádost nemocnice v Pardubicích),   
b) návrh kopíruje stávající strategii Akreditační komise MZ, která také rozeznává dva druhy 
diabetologických pracovišť pro výuku, 
c) k obdobnému rozdělení jsme přistoupili i u dětských diabetologických center (viz. materiál 
Zdeňka Šumníka na www.diab.cz). Návrh na atributy DC bude předložen k projednání. 
Usn. č. 2021 / 076a: Výbor ČDS per rollam schválil tento bod 15-ti hlasy. 
 
Ad 16b. HoZ Sitagliptin (Januvia) úhrady kombinací. 
MSD požádala SÚKL o úhradu sitagliptinu v kombinaci s metforminem od 53 mmol/mol. SÚKL 
souhlasil, vyjádřil se, že je to odborně správně a že by přiznal od 53 mmol/mol i v dalších 
kombinacích, ale je vázán návrhem žadatele. 
P: Sitagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci s 
thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol na léčbě 
metforminem nebo nižší než 60 mmol/mol na léčbě sulfonylureou nebo thiazolidindionem nebo 
na léčbě kombinací metforminu a sulfonylurey. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, 
sitagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem 
nejsou léčivé přípravky s obsahem sitagliptinu hrazeny. 
Dále ze SÚKL došla hodnotící zpráva SÚKL k fixní kombinaci met/pioglitazon. 
Usn. č. 2021 / 076b: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
  
Ad 17.  HoZ Trulicity. 
V základní úhradě se nic nemění, ve zvýšené úhradě došlo k průlomu a Trulicity 1,5 mg SÚKL 
navrhuje hradit pacientům na zvýšenou úhradu již od obezity 1.skupině, tj.BMI nad 30 kg.m-2. 
Pojišťovny vydaly souhlasné stanovisko, došlo k dohodě o omezení dopadu do rozpočtu mezi 
Lilly a plátci. HbA1c 60 zůstává, omezeno DIA. Návrh limitace zvýšené úhrady zde: 
P: Dulaglutid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol a zároveň při obezitě 
I. a vyššího stupně definované jako BMI 30 nebo vyšší. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
o 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti po 6 
měsících léčby, není dulaglutid dále hrazen. 
Usn. č. 2021 / 077: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 18. Forxiga dapagliflozin. 
Prázný informuje, že u dapagliflozinu došlo ke změnám. 
Dapagliflozin je schválený v léčbě DM2 a pro pediatrickou populaci (pacienti 10 a více let.)  
Dapagliflozin je schválený pro léčbu pacientů s DM2, srdečním selháním se sníženou ejekční 
frakcí a chronickým onemocněním ledvin. Hranice pro nasazení dapagliflozinu pro všechny tři 
indikace je eGFR 25 ml/min/1,73m2, není stanoven žádný limit dle eGFR pro ukončení léčby 
(lze pokračovat v léčbě až do dialýzy/transplantace). Vypuštěna indikace pro pacienty s DM1.  
Úhradově se zatím nic nemění. 
Použití dapagliflozinu pro léčbu pacientů s DM1 je nyní off-label (jde o důsledek rozhodnutí 
EMA, schválení indikace bylo podmíněné dalšími kroky, které nebyly naplněny). V tomto 
případě se dá očekávat i ukončení úhrady. 
  
Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
aa) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.  

http://www.diab.cz/
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Usn. č. 2021 / 079aa: Výbor ČDS schválil přihlášky níže uvedených lékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.  

MUDr. Kamila Kocourková, 1982, Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. 
MUDr. Radka Jungrová, 1988, Restrial spol. s r.o.    
MUDr. Richard Sotorník, 1969, Interní klinika FNKV   
MUDr. Hana Šůsová, 1982, 1. Interní klinika FN Plzeň  
MUDr. Samir Nasher, 1969, Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.  
MUDr. Jana Zimmermannová, 1979, REMEDY s.r.o., všeobecný PL Slušovice  
Mgr., Bc. Lucie Guilleminot, 1983, na rodičovské dovolené  
Mgr. Marie Sochůrková, SVOŠZ MEDEA,s.r.o.  
MUDr. Klára Sochorová, 1991, IKEM   

  
ab) Nebyly projednány přihlášky nelékařů do ČDS, žádné nedošly.  
Usn. č. 2021 / 079ab: Výbor ČDS neschválil přihlášky:  

b) Byly projednány přihlášky do sekce sester ČDS.   
Usn. č. 2021 / 079b: Výbor ČDS schválil řádné členy sekce sester ČDS.  

Mgr., Bc. Lucie Guilleminot, 1983   

c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS (5006), došly. 
Usn. č. 2021 / 079c: Výbor ČDS tudíž schválil řádné členy Podiatrické sekce ČDS:  

MUDr. Hana Šůsová, 1982 
  
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS, které došly. 
Usn. č. 2021 / 079d: Výbor ČDS tudíž schválil řádné členy Technologické sekce ČDS:  

MUDr. Kamila Kocourková, 1982   
MUDr. Radka Jungrová, 1988   
MUDr. Richard Sotorník, 1969 
MUDr. Hana Šůsová, 1982 
 

e) Nebyly projednány Nové podiatrické ambulance.   
Usn. Č. 2021 / 07e: Výbor ČDS tudíž neschválil nové podiatrické ambulance.  
   
f) Nebyla projednána nová edukační pracoviště.  
Usn. Č. 2021 / 079f: Výbor ČDS tudíž neschválil nová edukační pracoviště.  
 

g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie (5007), došly. 
Usn. č. 2021 / 079g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce: 

MUDr. Kamila Kocourková, 1982 
Mgr., Bc. Lucie Guilleminot, 1983 
 

h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství ČDS (5004), došly. 
Usn. č. 2021 / 079h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství:  

MUDr. Hana Šůsová, 1982  
MUDr. Radka Jungrová, 1988   
Mgr., Bc. Lucie Guilleminot, 1983  
MUDr. Klára Sochorová, 1991   

  
i) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce ČDS (5001), došly.  
Usn. č. 2021 / 079i: Výbor ČDS projednal a přijata byla:  
            MUDr. Hana Šůsová, 1982 
            MUDr. Klára Sochorová, 1991 
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j) Žádost o snížení / prominutí členského příspěvku:  
Usn. č. 2021 / 079j: Výbor ČDS nerozhodl o odpuštění příspěvků ve smyslu Stanov, žádné 

nedošly.  
 
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.  
projednány termíny zasedání výboru ČDS. Usn. Č. 2021 / 80:  
Další zasedání výboru ČDS dne 22. 02. 2022 v 10,00 v Praze 
Místo konání bude určeno podle aktuální epidemiologické situace 
-------------------------------------------------------------------------  
Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut.  
Dne 07. 12. 2021  

 
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.  

 


