
Zápis z 16.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  12. 02. 2013  od 11,00  hodin,  Praha 1. 

(  Salonek Petit  Hotelu Paříž Praha, U Obecního domu 1, 110 00 Praha 1. )   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni(abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,  MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. 
Alexandra Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA, Doc. MUDr. Silvie 
Lacigová, PhD.,  Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., MUDr. Eva Račická,  Prof. MUDr. 
Štěpán Svačina, DrSc.,MBA, Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc,Prof. MUDr. J. Rybka,DrSc.   

Omluveni:  Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD,  MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Jindra 
Perušičová, DrSc.,  Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc., Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.,  
MUDr. Jindřich Olšovský,PhD,  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jednání Výboru ČDS, které bylo usnášeníschopné, řídila předsedkyně výboru ČDS 
Prof. MUDr. Terezie  Pelikánová, DrSc. Jednání  bylo zahájeno   dne 12. 02.  2012  v  11,00  
a  ukončeno ve 14,00.  
Jednání probíhalo podle  připraveného programu:   
  1.  Kontrola minulého zápisu.  

        2.  Testování  glukometrů.  
        3.  Stránky web ČDS.   

  4.  Národní diabetologický program.  
  5.  Kongres  Luhačovice 2013.   
  6.  Standard gestačního a pregestačního diabetu.   
  7.  DAČR / OSDA.  
  8.  Schválené a projednávané  zákony a předpisy  v roce 2013.  
  9.  Předpis 475 / 2013 Sb., o úhradách zdravotní  péče v roce 2013.  
10.  Novela Vyh. 134/1998 Sb., financování a dostupnost péče v diabetologii.  
11.  Kongres ČIS 2013. 
12.  Regulace VZP.   
13.  Podiatrická sekce, edukační pracoviště, sazebník, kategorizace PZT.  
14.  Geriatrická guidleines.   
15.  Výroční zasedání EASD-CVD.    
16.  Jednání výboru ČDS se zástupci ČES ČLS JEP.  
17.  Zprávy z praxe: regulace, dostupnost diabetických léčiv. 
18.  Různé. 
 a) Optimalizace výkonů.  
   
Per rollam schválené:     
19.   Stanovisko ČDS k výpočtu cen léčiv SUKLEM. 
20.   Odborný seminář na pomezí diabetologie a onkologie. 
21.   Stránky www.diab.cz, anglická verze.   
22.   Stanovisko výboru ČDS se změnou názvu oboru.   
23.   Schválení záštity nad  Tour Nordic Walking 2013. 
24.   Problematika základní a ekonomicky náročnější varianty léčby,  dle Z 48 / 1997Sb.  

25.  SUKL, hodnotící zprávy. KLPK prof. MUDr. J. Švihovec, DrSc. 
26.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
27.  Další zasedání výboru ČDS.   
------------------------------------------------------------- 
Ad 1. Kontrola minulého zápisu. 
Vysloven souhlas se zápisem č.15  ze zasedání výboru ČDS v 12 / 2012 a konstatováno, že 
úkoly jsou splněny  nebo průběžně plněny. 
  
 
Ad 2. Testování osobních glukometrů.    
Výbor ČDS doporučuje řídit se  při výběru glukometrů  výsledky testování, zveřejněného na 
www.diab.cz.  Lze použít  formulaci, že daný glukometr  prošel testováním, které proběhlo 
podle doporučení ČDS ČLS JEP a ČSKB“.   

http://www.diab.cz/


Po odsouhlasení per rollam bylo na ww.diab.cz vyvěšeno alternativní pracoviště pro 
testování glukometrů (ing. Šprongl, nemocnice Šumperk). 

 
Ad 3. Stránky www.diab.cz. 
Referovala  prof. Pelikánová.  Informovala, že MUDr. Edelsberger navrhuje v rámci stránek 
vytvořit  kategorii  s názvem IDF, kde by mohly být umísťovány aktuality a materiály IDF.  

 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 01: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, jak výše uvedeno.   
 
Ad 4. Národní diabetologický program.   
Referovali  Prof. Pelikánová a prof. Kvapil. NDP ministr zdravotnictví zamítl. Bude vedena 
diskuse o dalším postupu.  
  
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 02: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, že výbor se per rollam dohodne o dalším 
postupu.  
 
Ad 5. Kongres Luhačovice 2013.   
Referovala prof. Pelikánová.  MUDr. Edelsberger navrhuje zřídit v rámci Luhačovic stánek, 
který by prezentoval a propagoval IDF + ČDS + Světový den diabetu. Po výboru bude jednat 
o věcech kongresu kongresový výbor.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 03:   
Výbor ČDS projednal tématiku  a  vyslovil souhlas s postupem.   
 
Ad 6. Standard gestačního a pregestačního diabetu .   
Referovala prof. Pelikánová.  Kompletní inovaci standardu připravila MUDr. Čechurová z DC 
v Plzni a předložila ho MUDr. Andělové k revizi. Po jejich společném setkání a úpravách je 
standard předložen výboru ČDS ke schválení.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013/ 04:   
Výbor ČDS projednal tématiku  a rozhodl schválit materiál.  
 
Ad 7. DAČR / OSDA. 
Referovali  prof. Kvapil a MUDr. Račická. Spolupráce je velmi pozitivní. Především je ceněna 
právnická pomoc ambulantním lékařům při jednání s pojišťovnami ohledně regulací.  Velkou 
pomocí jsou  listy newsletter a workshopy. Byla přednesena žádost  zařadit seminář OSDA 
do programu Luhačovic. MUDr. Račická požádala organizační výbor pro Luhačovice o 
poskytnutí prostoru Kinosál na Valné shromáždění OSAD ve čtvrtek odpoledne po skončení 
odborného programu. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013/ 05:   
Výbor ČDS projednal tématiku  a rozhodl schválit uvedené skutečnosti.  
 
Ad  8. Schválené a projednávané  zákony a předpisy  v roce 2013.    
Materiál  připravil  MUDr. Merhaut.    
a)Vyhláška 267 / 2012 Sb.,o Indikačním  seznamu pro lázeňskou  péči.  
Starý seznam byl zrušen, je třeba dodržovat indikace a všechny další náležitosti tohoto 
předpisu, jde o sbírku zákonů, podle níž platí ZP příslušnou péči.Kontrolní složky státu zvýší 
zájem o  činnost, zjistí-li se, že diagnózy neodpovídají  indikační skupině, bude hodnoceno 
jako delikt hospodářské kriminality. 
 
b)Tisk 821- tzv. fiskální ústava. 
Tisk týdny leží v PSP, je zařazen na projednávání 51 schůze. Zásadní katastrofa pro 
zdravotnictví je čl 8, odst 5: Vláda předloží Poslanecké sněmovně návrhy rozpočtů 

http://ww.diab.cz/


zdravotních pojišťoven na následující rok s výdaji nepřekračujícími výdaje schválené v 
předcházejícím roce; byl-li již návrh rozpočtu zdravotní pojišťovny předložen bez naplnění 
této podmínky, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový. 
 
c)Novela Vyhlášky 185 / 2009 Sb. 
MZ ČR připravilo tuto materii. V důvodové zprávě uvedlo: Celkovým zhodnocením těchto 
návrhů odborné zdravotnické veřejnosti ministerstvo jednoznačně dovodilo, že současné 
znění vyhlášky č. 185/2009 Sb. se odborné zdravotnické veřejnosti jeví jako nedostačující 
základ pro možnost zkvalitňování zdravotních služeb poskytovaných pacientům, a to 
prostřednictvím vzdělávání lékařů podle nejnovějších poznatků z oblasti zdravotnického 
výzkumu, a je proto potřeba provést změnu vyhlášky č. 185/2009 Sb. Existující právní stav 
v dané oblasti se v současné době jeví jako nedostačující. To dokazují návrhy na změnu 
dosavadního znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., které ministerstvo obdrželo od širokého 
spektra odborných společností.  
Návrh byl projednán se širokou odbornou zdravotnickou veřejností. Poznatky jednoznačně 
ukazují, že se odborná veřejnost přiklání ke změně názvů některých již zavedených 
základních oborů. Je navrhováno změnit název oboru Diabetologie a endokrinologie, a to na 
„Endokrinologie a diabetologie“. Tento návrh vychází ze skutečnosti, že diabetologie jako 
odbornost je pouze přičleněna k nadřazené odbornosti endokrinologie a tento vztah by tak 
měl název oboru také vyjadřovat.    Tolik odůvodnění novely ze strany MZ ČR. 
Dopis, který vyjadřuje nesouhlas s navrženou změnou názvu oboru a zdůvodňuje nutnost 
uchování stávajícího stavu napsala a odeslala prof. Pelikánová po odsouhlasení členy 
výboru dr. Jandovi na MZ ČR. 
   

Ad 9. Předpis 475 / 2012 sb., o úhradách zdravotní  péče v roce 2013.   
Připravil MUDr. Merhaut.  Zásadní body jsou restriktivní charakter, snižující objem finančních 
prostředků.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 06: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit zásadní nesouhlas s návrhem vyhlášky.  
 
Ad 10. Novela Vyh. 134 / 1998 Sb., finance v diabetologii, dostupnost péče.   
Připravil MUDr. Merhaut, který informoval o nejasnostech v termínu a rozsahu vydávané 
novely vyhlášky 134, s nejistým dopadem na diabetologii. Dále informoval o problému 
dostupnosti péče, bude-li restrikce financí ať již v novele sazebníku výkonů či v úhradové 
vyhlášce. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 07: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit zásadní nesouhlas s jakoukoliv novelou, 
která by snižovala finanční limity na zdravotní péči.  
 
Ad 11. Kongres ČIS  2013.  
Referovala prof. Pelikánová. Konání 02 – 05. 10. 2013, blok diabetologie zajistí Kvapil, 
Jirkovská, Anděl – přednášející na sjezd české internistické společnosti. Prof. Jirkovská 
přednese téma Pokroky v technologii a selfmonitoringu v diabetologii. Ostatní přednášející 
sdělí svá témata dodatečně. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 08: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl jak shora uvedeno. 
 
Ad 12. Regulace VZP. 
Referovala MUDr. Račická o jednání ambulantních soukromých diabetologů s VZP ohledně 
regulací za rok 2011 a 2010. Dle sdělení diabetologů jsou jejich regulace za rok 2011 
vyčíslené cca od 30 000 – 280 000Kč. Naprostá většina dosud nemá odpověď na své 
odvolání, někteří nemají uzavřená jednání o svých odvoláních za rok 2010. Protože se 
situace opakuje, a není řešená stejně v jednotlivých pobočkách, napsala dr. Račická dopis 
na ředitele VZP, který byl zaslán členům Výboru ČDS. Dopis bude následně odeslán jako 



společný dopis Výboru ČDS a OSAD se žádostí o schůzku s představiteli VZP. Členové 
OSAD budou informováni cestou písemnou i na stránkách sdružení o nutnosti psát zprávy z 
každého vyšetření podle zákona 372/2011 Sb.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 09: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s uvedenými skutečnostmi. 
 
Ad 13.  Podiatrická sekce.  Edukační pracoviště.  Sazebník.  Kategorizace PZT. 
a)Podiatrická sekce.  
Referovala prof. Jirkovská.  Podiatrická sekce má připravený program na samostatný blok na 
konferenci v Luhačovicích. 
  
b)Edukační pracoviště. 
Referovala Prof. Jirkovská.  Byla schváleny žádosti o edukační pracoviště – ResTrial s.r.o, 
MUDr. P. Horánská (příznivě referoval prof. M. Kvapil) a žádost MUDr. J. Vrkoč, Ostrava 
(zdůvodnila prof. Jirkovská).  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 10: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil  souhlas se schválením žádostí.  
 
c) Sazebník výkonů. 
Referovala Prof. Jirkovská. Návrh Sazebníku na rok 2014 – prof. Jirkovská referovala 
poslední verzi výkonů podle internetu zdravotni-vykony.cz, bodová hodnocení stávajících 
výkonů a schválených verzí do Sazebníku 2014 se neliší vesměs o více než 10 bodů. 
Schváleny jsou i nové výkony „Hodnocení glykemických profilů glukometrem“ a „Vyšetření 
rizika syndromu diabetické nohy“. Požadavkem Ing. M. Celetové z Odboru dohledu nad 
zdravotním pojištěním, bylo znovu zaslat vytištěné a podepsané RL výkonů odbornosti 103 – 
zařídí prof. Jirkovská a p. Jelínková  
Na základě pochybností o oddělení výkonů pro diabetologii (103) a endokrinologii (104) 
připraví prof. Jirkovská a prof. Pelikánová dopis ing. Rögnerové – vedoucí Odboru dohledu 
nad zdravotním pojištěním MZŘC a MUDr. P. Pokornému, vedoucí PS k Sazebníku výkonů, 
se zdůvodněním oddělení obou odborností i v následujících letech.  
MUDr. Hradec informoval o symbolu Q u výkonů. Problematiku řeší předpis 467/2012 Sb., 
bude prověřena eventuelní možnost vykazovat kódy – např. analýza moči chemicky, 09123, 
odběr biologického materiálu jiného než krev 09115, ošetření a převaz rány 09237. 
Dle materiálu optimalizace výkonů má dojít ke sjednocení úhrady na obdobné výkony – nás 
se týká kod 13055 – kde by se měnilo omezení – bylo by jen DIA. Měli bychom jednat o 
sdílení kodu Nácvik a zaučování aplikace inzulinu – 06335, 06129, 06637.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 11: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil  souhlas s uvedenými skutečnostmi.  
 
d) Kategorizace PZT. 
Referovalla prof. Jirkovská. V rámci kategorizace zdravotnických pomůcek Výbor schválil 
připomínky k terapeutické obuvi a ortézám, které byly připraveny výborem Společnosti pro 
hojení ran (MUDr.V.Fejfarová).  
 
Ad 14. Geriatrické guidelans. 
Referoval prof. Svačina.  Proběhla diskuse nad předem předloženým materiálem. 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 12: 
Výbor projednal vznesené připomínky k materiálu, avšak konečné schválení bylo odloženo 
na příští jednání výboru.  
   
Ad  15: Výroční zasedání EASD-CVD.   
Referoval prof. Škrha, který byl pověřen studijní skupinou Diabetes-Kardiovaskulární 
onemocnění (D-CVD) při EASD zorganizováním výročního zasedání. Toto se bude konat v 

http://mudr.v.fejfarová/


Praze, 31.10. - 2.11. v hotelu DAP na Vítězném náměstí v Praze 6. Organizačně zajišťuje 
kancelář AMCA. Počítá se s účastí cca 150-200 hostů, většinou z ČR. Na zasedání bude 
pozváno asi 20 předních evropských diabetologů a kardiologů jako řečníků. V lokálním 
organizačním výboru jsou navrženi prof. Pelikánová, prof. Rušavý a prof. Škrha (předseda).  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 13: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyjádřil  souhlas.   
 
Ad 16. Jednání výboru ČDS se zástupci ČES ČLS JEP.   
Důvodem k jednání byla novela Vyh. 185 / 2009 Sb, respektivě změna názvu oboru. Viz též 
bod 8 c). Prof. Škrha podal  výklad z hlediska EU. Jsou 2 obory, nutno zachovat 103 a 104. 
Prof. Anděl uvedl příklady Belgie dia + endo. Jinak endo + dia. V EU příprava – interna + rok 
navíc specializace endo+dia. Vedena diskuse s prof. Markem, prof. Čápem, dr. Stejskalem.  
Všichni souhlasí se zachováním odborností 103 a 104. Konstatováno, že nelze používat 
rétoriku podřízený a nadřazený obor. Byla vytvořena pracovní skupina – Pelikánová, 
Jirkovská, Škrha, Kvapil, Merhaut. Endokrinologové jmenují 5 osob do společné pracovní 
skupiny. Další společné jednání po výboru ČES 12. 03. 2013. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 14: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.   
 
Ad 17.  Zprávy z praxe: regulace, dostupnost diabetických léčiv. 
Referovala MUDr. Račická, která informovala, že v současné době je nedostatek inzulínů 
v předplněných perech na severní Moravě z důvodu jejich reexportu do ciziny z ČR.   Prof. 
Kvapil probral přenesení preskripce na praktiky a  vysvětlení P a E a L. 
 
Ad 18. Různé  
a). Optimalizace výkonů.    
Referoval MUDr. Hradec. Problematika je uvedena v bodě 13 C), protože se týká Sazebníku.   
 
Per rollam schválené: 
Ad 19. Stanovisko výboru ČDS k výpočtu cen léčiv SUKLEM.  

Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání – výbor ČDS projednal per rollam 
cenotvorbu Humalogu. Jedná se o správní řízení o ceně, která je v tomto případě 
vypočtena Ze zákona 48/97,§ 39a, odst 2, písm.a).  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 15: 

Výbor ČDS projednal tématiku a odeslal dopis Prof Švihovcovi ( KLPK), Výpočet provádí a 
za správnost ručí ze zákona Ústav ( SUKL). Výbor ČDS bere na vědomí informaci o 
předmětném řízení a výpočtu ceny dle citovaného zákona 
   
Ad 20. Odborný seminář na pomezí diabetologie onkologie. 
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání-žádost FNKV o propagaci odborného 
semináře s názvem Na pomezí diabetologie a onkologie,  jehož odborným garantem je prof. 
MUDr. Michal Anděl, CSc.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 16: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.   
 
Ad 21. Základní a ekonomicky náročnější varianta léčby.   
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání -   Vycházíme z toho, že  podle zákona č. 
48/1997 Sb. „o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, je ekonomicky náročnější 
varianta zdravotní služby přípustná pouze tehdy, pokud lze službu provést více než jedním 
způsobem. Ekonomicky náročnější varianta služby nesplňuje podmínku účelného a 
hospodárného vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Ekonomicky náročnější 



varianta musí mít stejný terapeutický účinek jako základní varianta. S ohledem na výše 
uvedené se výbor ČDS  ČLS JEP formou per rollam rozhodl nevyužít možnosti změny  
a  přeje si ponechat status quo, tj. zastává stanovisko, které Vám výbor ČDS ČLS JEP 
oznámil v 07/ 2012. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 17: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a rozhodl odeslat na MZČR Ing Nosek výše uvedené 
stanovisko.   
  
Ad 22. Stanovisko výboru ČDS se změnou názvu oboru.         
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání - Nesouhlasné stanovisko s návrhem 
změny názvu oboru. Zaslán dopis na MZ ČR ( Mgr. Poláková,) dps 99 (novela vyhlášky č. 
185 / 2009 Sb. k připomínkám), kopie šla na ČLS  JEP sekretariát. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 18: 
Výbor ČDS projednal tématiku a odeslal stanovisko.  
 
Ad 23. Schválení záštity nad  Tour Nordic Walking 2013.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Schválení záštity nad pokračováním Tour 
Nordic Walking 2013. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 19: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas se záštitou.    
 
Ad 24. Základní a ekonomicky náročnější varianta léčby.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání - Problematika základní a ekonomicky 
náročnější varianty léčby, podle Zákona 48 / 1997 Sb., v platném znění. Na MZ ČR Ing. 
Nosek odeslán dopis dps 97 ( odesláno na sekretářku  Jana.Vytlacilova@mzcr.cz,) 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 20: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a  vyslovil souhlas. 
 
Ad  25. SUKL, hodnotící zprávy.    
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání - HoZ A10AB04 HUMALOG(1)  a      HoZ 
A10AB06 APIDRA Solostar(1). Stanoviska  zaslána prof. Švihovcovi na KLPK. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 21: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a rozhodl, jak  výše uvedeno. 
  
Ad  26.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 22:  
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS 
JEP:. 
  
MUDr. Šárka Hejnáková, Jihlava 
Ing. Iveta Bryjová, Hradec nad Moravicí 
MUDr. Nelli Hajrapetjanová, Děčín 
  
b)Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   
  
c) Nebyly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS . 
 
Ad 27.  Další zasedání výboru ČDS. 
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 23:  

mailto:Jana.Vytlacilova@mzcr.cz


Další zasedání výboru ČDS se koná dne 17. 04. 2013, v 13,00, Luhačovice, KD Elektra.   
--------------------------------------------------------------- 
 
Zapsal : Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD  
              MUDr. Tomáš  Merhaut 
Dne  12. 02.  2013   
 
       Prof.  MUDr. Terezie  Pelikánová, DrSc. 

Předsedkyně  výboru   ČDS  ČLS JEP 
 
Rozdělovník: 
Členové Výboru a RK ČDS  
Web stránky ČDS 
Sekretariát výboru ČDS 
Prezidium ČLS JEP 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 


