
Zápis z 14.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  06 12 2016  od 10,00  hodin,  Praha 1. 

(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Alena Adamíková, Ph.D, 
MUDr. Jan Brož,   Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. 
Alexandra Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Tomáš Merhaut, 
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D,  Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin 
Prázný, Ph.D,   MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Prof. MUDr. Štěpán 
Svačina, DrSc., MBA,     Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, 
Ph.D ., MUDr. Jitka Zemanová. 
Omluveni: Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně. Jednání  bylo zahájeno   dne 06 12 2016  v 10,00   a  ukončeno ve 15,00. 
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:   

1.     Kontrola minulého zápisu.                       Pelikánová 
2.     Novela Zákona 95.             Škrha/Merhaut   
3.     Novinky v legislativě.                                                                 Merhaut  
4.     Blok ČDS na 25. sjezdu ČKS 7-10. 05. 2017        Pelikánová 
5.     Kongres 53 Luhačovice 2017.         Pelikánová  
6.     Redesign Diabetologické Web stránky. AM Review.            Rušavý.  
7.     Doporučené postupy (DP) – návrh na nové DP       Pelikánová 
8.     Založení Technologické sekce ČDS ČLS JEP.              Rušavý   
9.     Záštity výborem ČDS nad akcemi 2017.        Pelikánová/Merhaut 
10.   Žádost  o finanční podporu pro právní služby OSDA.           Kvapil 
11.   Informace pokladníka.            Hradec 
12.   Podiatrie. Edukace.                       Jirkovská                                                                     
13.   VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace, Léky, PZT, OME preskribce.               
   a)  Vyh348/2016Sb,úhrady.Vyh x/2016.(sazebník). Kódy VZP.   Merhaut/Račická  
   b)  Kategorizace zdravotnické techniky a prostředků.      Pelikánová 
   c)  Spolupráce lůžkových oddělení s amb. diabetology.      Račická  
14.   Další. 
   a)  Restart DRG.                             Pelikánová   
   b)  Registr diabetiků. (Zvolský)           Pelikánová 
   c)  Návrh novely Vyh 277/2004 Sb kapitola DM.                            Brož 
   d)  Elektronické volby ČLS JEP.           Merhaut    
   e)  Diabetologická centra.                       Šumník/Merhaut  
   f )  Informace o aktivitách DAČR.          Kvapil 
   g)  Reciproční uvedení loga ČDS/loga DiaZpravodaj.                  Pelikánová   
Per rollam projednané: 
 15.   Obesita a diabetes, road show, tendr VZP.  
 16.   Návrh úhradové vyhlášky na rok 2017.   
 17.   Přístup do databáze Seznamu zdravotních výkonů.  
 18a. IDF Evropský meeting Lisabon 11/2016.  
 18b. Novela Vyh 55/2011 Sb.  
 18c. Registrační list nového výkonu Speciální sádrové fixace.   
 18d. Záštita akce Podiatrie 04112016,  MUDr. Bém.  
 18e. Volby do Podiatrické sekce a volba předsedy výboru sekce. 
 18f.  Stanovisko k PZT  Omnipod. 
 18g. Sdílení kódu 12024 s angiology. 
 18h. Evaluační dotazník DDC(dětská diabetologická centra) 
 18i.  EASD feed back. Sponzorship Lilly. 
 18j.  Časopis Vnitřní lékařství, prof. Anděl. 
 18k. Workshop Gestační diabetes mellitus.    



 19.   Noví členové ČDS ČLS JEP, nová podiatrická a edukační pracoviště.  
 20.   Další zasedání výboru ČDS.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1. Kontrola minulého zápisu.            Ref. Pelikánová. 
Vysloven souhlas se zápisem č.13  ze zasedání výboru ČDS v 09 / 2016 a konstatováno,   
že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.   
Usn. č. 2016 / 111:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  

Ad 2. Novela Zákona 95.                                          Ref.Škrha/Merhaut.     
NNZ95 (Tisk 723) schválen v PSP 1.čtení 44. schůze PSP,  zdravotní výbor v 06/2016  2x 
přerušil  jednání.  2. Čtení na  49.schůzi,(obecná a  podrobná rozprava,) přijat Komplexní 
pozměňující návrh (KPN) jako základ  pro 3 čtení a další pozměňující návrhy.  KPN obsahuje  
43 specializovaných odborností, všechny  v zákoně, zvlášť interna  a diabetologie-
endokrinologie + 52 nástavbových oborů. . Škrha pojednal hlavní kapitoly zákona Nyní je  
materie v Senátu. Obory budou zaštitovat a po kmenu zkoušet lékařské fakulty. Studenti 
PhD budou mít 0,5 úvazku v nemocnici. Kmen bude stejný pro všechny specializace,  ale 
dosud nejsou jasné pravomoce  lékaře po ukončení kmene. 
Usn. č. 2016 / 112: Výbor ČDS  vzal na vědomí, vyslovil uspokojení se stavem jednání.   

Ad 3. Novinky v legislativě.                                                         Ref. Merhaut.        
Zásadní rozpracované materie a jejich stav schvalování: 
NNV 39/2012 Sb.(=Vyh318/2016), o dispenzární péči.Dispenzarizuje PL či jiný poskytovatel.   
T411 tzv fiskální ústava neprošla v PSP  zastaveno jednání.  
T412,T413  materie prošly PSP, nyní jsou v senátu.   
NNZ 218/2000=Z128-16 o rozpočtových pravidlech, schváleno. Pojednány dopady Z 218 a  
T 412, T 413 na poskytovatele a  účty zdravotních  pojišťoven.  
Usn. č. 2016 / 113:  Výbor ČDS vzal na vědomí.   
  
Ad  4. Blok ČDS na 25. sjezdu ČKS.( 07-10.05.2017).              Ref. Pelikánová.  
ČKS podala žádost o hodinový blok ČDS na výročním sjezdu ČKS.  Bylo rozhodnuto takto: 
Přednášky na téma terapie DM přednesou Pelikánová, Kvapil, Olšovský, Jirkovská. Program  
bloku  Pelikánová  odešle výboru ČKS  do 10. 01. 2017.   
Usn. č. 2016 / 114: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 5. Kongres 53. Luhačovice 2017.             Ref. Pelikánová   
Termín  05 - 08 04 2017. Jmenován organizačně programový výbor  kongresu.(dále OPVK): 
Pelikánová, Rušavý, Škrha, Kvapil, Anděl, Jirkovská, Lacigová, Prázný, Šumník, Hradec, 
Brož. Výstup z OPVK dne 06 12 2016 po skončení výboru ČDS: Projednáno Sympozia ČDS 
téma a čas:, Workshopy téma a čas: Společenský večer: zrušen odhlasováno. Postery 
forma: kombinovaná  tištěná  s elektronickou.  Edukační blok: téma a čas: Registrační 
poplatky: členové 600,- nečlenové 850,-, další schválí  OPVK. Kvalita materiálů do 
kongresových tašek: posuzující osoby určí  OPVK. Pozvání členů výboru SDS (úhrada 
registračního poplatku a ubytování) rozhodne  OPVK.  
Usn.  č. 2016 / 115: Výbor ČDS vyslovil  souhlas s uvedeným.  
 
Ad 6. Redesign Diabetologické Web stránky.                   Ref.  Rušavý. 
Nový vzhled stránek posouzen výborem per rollam a byl schválen. Od začátku r. 2017 
nahradí současné stránky po úpravách navržených prof. Pelikánovou. (úpravy:  v kategorii 
Společnost zařazeny kategorie, které tam logicky  nepatří, NDP je aktivita, Výkony 
v diabetologii zvlášť,  Standardy a doporučení, Ceny za publikační aktivitu, doplnit  seznam 

pracovních skupin  a jejich členy,  Kategorii aktivity hned za společnost. Kategorie aktuality a 
jejich archiv  na hlavní lištu).  
 Dojde k vylepšení verze do mobilních telefonů dle doporučení prof. Svačiny. Diskutována 
žádost Novo Nordisk ohledně uvedení odkazu dia-zpravodaj na první stranu nového webu. 
Rozhodnuto, že na úvodní straně budou pouze odkazy na spolupracující organizace OSAD, 



DAČR, pediatři. Bude vytvořena stránka zajímavé odkazy, kde budou uvedeni EUNI, 
DM2T,dia-zpravodaj a další. Rozhodnuto proplatit fakturu společnosti MEDITORIAL za 
redesign – 48 400,- Kč a MUDr. Pickové mimořádně 15 000 Kč za pomoc při realizaci 
redesignu webových stránek.  
Aktuální číslo AM Review – Aktuality z medicíny a systému zdravotní péče v den jeho vydání 
v elektronickém archivu odborných zdravotnických titulů vydavatelství Ambit Media, a. s.  
Vstup zde: www.amreview.cz//archiv-odbornych-zdravotnickych-titulu/. Bude umístěno do 
odkazů na www.diab.cz.   
Usn.  č. 2016 / 116:  Výbor ČDS vyslovil  souhlas se shora  uvedeným. 
 
Ad 7. Doporučené postupy (DP) – návrh na nové DP         Ref. Pelikánová 

a) DP pro perioperační péči: výborem byly navržení profesoři Anděl, Haluzík, Jirkovská, 
kteří budou spolupracovat s výborem anesteziologické společnosti na vytvoření 
doporučeného postupu.  

b) DP pro NAFLD: společné doporučení (ČDS, České hepatologické společnosti a 
ČOS), se spřátelenými společnostmi je předjednáno. Za ČDS navrženi – Pelikánová, 
Haluzík a Jirkovská (ml)  

Usn.  č. 2016 / 117: Výbor ČDS vyslovil  souhlas.   
   
Ad 8. Založení  Technologické  sekce  ČDS ČLS JEP.            Ref. Rušavý   
Podán návrh na ustavení nové sekce Výboru ČDS vzešlý z Technologického sjezdu 
v Darové v 10/2016. Rozhodnuto  o založení s tím, že v přípravném výboru  bude 
Pelikánová, Kožnarová, Jirkovská (IKEM), M. Kvapil, K. Štechová, J. Brož (Motol - interní 
klinika), Z. Šumník, B. Obermanová (Motol dětská klinika), Prázný, J. Šoupal (VFN) a Z. 
Rušavý (Interní klinika Plzeň). Bylo odhlasováno jmenování předsedy přípravného výboru – 
Rušavý, s platností do řádných voleb v 10/2017, nejpozději však do 31 12 2017. Jmenovací 
dekret připraví MUDr. Merhaut. Odůvodnění návrhu v příloze č.1 na konci  tohoto zápisu. 
Usn. č. 2016 / 118: Výbor ČDS schválil shora  uvedené.  
 
Ad 9. Záštity výborem ČDS nad akcemi 2017.                          Ref. Pelikánová/Merhaut.  
a) zopakování platných  zásad. Merhaut  připomněl poslední znění Pravidel k udělení 
záštity výborem ČDS. Navrhl neměnit pravidla v době, kdy probíhá schvalování záštit.  
Domluveno, že případné návrhy na  změny pravidel budou projednány na dalším zasedání.    
b) projednán čl. 4 Pravidel k udělení Záštit, (tzv. opakovací  automat nadregionálních 
každoročně pořádaných akcí).  Akce schváleny,  jejich úplný seznam  v příloze. 
c) projednání dalších došlých žádostí o záštitu. Jejich seznam v příloze na konci zápisu. 
Usn. č. 2016 / 119:  Výbor ČDS schválil shora  uvedené.    
 

Ad 10. Žádost  o finanční podporu pro právní služby OSDA.      Ref. Kvapil 

Prezident DAČR informoval o narůstající činnosti právní kanceláře OSDA, kterou nutně  
potřebují a využívají členové ČDS a OSAD a jejich výbory. Výbor obsáhle diskutoval návrh o 
podmínkách finanční podpory 400 000 včetně DPH právníkům, kteří v minulém roce pomohli 
získat 4,5 mil ambulantním diabetologům při dohodování s pojišťovnami. Dosud tato podpora 
byla poskytována bezplatně i nečlenům. S cílem posílit zájem ambulantních diabetologů o 
členství v OSDA bylo hlasováno o poskytnutí  podpory pouze členům OSDA (kteří jsou 
zároveň členi ČDS a členům výboru ČDS. Hlasování: pro 16, nezdržel se nikdo, proti 1 člen. 
Odsouhlaseno  Fin  400 tis. Kč včetně DPH na rok 2017.    
Usn. č. 2016 / 120:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas.  
   
Ad 11. Informace  pokladníka.                                                  Ref.  Hradec         
Pokladník dr. Hradec upozornil na zvýšené výdaje v roce 2016, které převýšily příjmy. 
Detailní zprávu podá na příštím zasedání. Doporučil velmi vážit vydání v roce 2017 a 
doporučil zvýšit příjmy organizace. Výdaje odhlasované na tomto zasedání bere na vědomí. 
Oznámil výboru zpracování rozpočtu na rok 2017, který bude obdobný jako v roce 2016, 
zpracováno ve spolupráci s vyšší složkou ČLS JEP, p. Magdalena Menclová.  

http://www.amreview.cz/intro/
http://www.ambitmedia.cz/cs/o-nas
http://www.amreview.cz/archiv-odbornych-zdravotnickych-titulu/


Usn. č. 2016 / 121: Výbor ČDS vzal na  vědomí a vyslovil souhlas.   
 
Ad 12.  Podiatrie. Edukace.                                                      Ref. Jirkovská. 
a)Podiatrická sekce: referováno o  konferenci Syndrom diabetické nohy, 24.-25. 11. 2016 s 
účastí cca 200 osob. Na workshopu podiatrií  referovány výsledky vnitřního auditu, který 
zahrnovat 300 pacientů a přinesl  podněty ke zkvalitnění podiatrické péče. Záštita nad touto 
konferencí konanou 23.-24.11.2017 i podpora ve výši 40 000 Kč (zahraniční účastník). Dále 
podán návrh na nový výkon Zhotovení speciálních kontaktních fixací a dlah u syndromu 
diabetické nohy i odvolání adresované PSSZV MZ, která počtem 8 hlasů pro a 2 proti zatím 
výkon neschválila. Aktualizovány doporučené postupy pro syndrom diabetické nohy.  
Návrh na restart DRG pro hospitalizace pacientů se syndromem diabetické nohy byl ÚZISem  
kladně přijat. Diskutována otázka loga pro podiatrickou sekci vytvořit. Plán-připravovat 
návrhy registračních listů pro nové výkony.  
b)Edukace:  Jirkovská předložila výsledky Projektu Skupinová edukace v roce 2016 – ten se 
uskutečnil v 9 edukačních pracovištích podle schematu 4x2-3 hodiny s odstupem 2-3 týdnů, 
průměrně jedna skupina 7 diabetiků.  Došlo k statisticky významnému zlepšení  kompenzace 
diabetu, HbA1c poklesl z 70.0mmol/mol před kurzem na 63.7 (p = 0,0001) za 3 měsíce a 63. 
(p = 0,0001) za 6 měsíců po kurzu. Bylo schváleno pokračování tohoto projektu i v roce 2017 
se stejnou finanční podporou ČDS (celkově včetně DPH 400 tis.). PS pro edukaci se bude 
nadále snažit sehnat další finanční zdroje pro dlouhodobou udržitelnost tohoto programu, 
především od zdravotních pojiš´toven. PS pro edukaci bude rovněž zajiš´tovat medializaci 
tohoto projektu a připraví metodickou brožuru. Bylo to tak, že 200 tis. na tento projekt v roce 
2017 bylo schváleno již na minulé poradě Výboru s tím, že těch zbývajících 200 tis. bude 
schváleno v prosinci 2016 , pokud předložím výsledky za rok 2016. A to jsem udělala a těch 
zbývajících 200 tisíc bylo schváleno, takže celkem 400 tis. jako v roce 2016. V tom rozpočtu 
je 200 tis. na 10 edukačních pracovišť, pak jsou v tom 2 workshopy a administrativní zajištění 
celé akce. 
Další aktivitiy PS pro edukaci se zaměřují na spolupráci s nutričními terapeuty a s 
praktickými lékaři v oblasti edukace, členové Výboru ČDS byli požádáni o pomoc v navázání 
kontaktů s vedoucími společností praktických lékařů. 
Nadále se v roce 2017 plánuje další ročník certifikovaného kurzu pro sestry v edukaci, je 
možné do něj hlásit další zájemkyně z řad všeobecných sester (kace@ikem.cz), tento kurz 
pořádá IKEM ve spolupráci s PS pro edukaci Výboru ČDS. 
Usn. č.  2016 / 122: Výbor ČDS vzal na vědomí  témata a vyslovil souhlas s uvedeným. 
  
Ad 13. Jednání s VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Dia léčiva, PZT, OME preskribce.               
Ad 13a. Vyh.348/2016 Sb. Novela Sazebníku. Kódy VZP.    Ref..Merhaut/Račická   
Materie 348 (úhradová) nesplňuje představy  ambulantních diabetologů. Koeficient 5% 
nedodržen, snížen na 3,5%. Obávané jsou regulační mechanismy- jejich  uplatnění. Dikce 
materie 348 na  rozdíl od minulých let ZP  může uplatnit regulace, je nově ZP  uplatní 
regulace.     
Mnoho výkonů je  frekvenčně  omezeno, např. 4x / rok, což  dle VZP není 01 01 až 31 12.  
VZP považuje začátek roku jako den prvního vyšetření. OF nově bude 7-28-84-175-350  
Novela Sazebníku: oprava  sdílení kódu 12024, nově transplantace  ostrůvků s opravou kódu 
na  13025.  
Kódy VZP: v 09/2015 změněno znění Z 48,§ 17, odst 4, tak, že se ZP lze dohodnout i jiný 
způsob vykazování než je Vyh 134/98 Sb. Kódy aktualizace  12024,13025,13026. Kód 
13024  zde VZP nesmyslně vyčlenila tento kód pouze pro podiatrická pracoviště. Upřesněna 
specifika kódu 13026 a které doklady jsou k nasmlouvání potřebné. Kód 12 024 od ledna by 
již neměl být odmítnutý ani VZP. Tento kód je součástí předpisu 421/2013 Sb. Zde je trvale 
sdílení uvedeno, a proto   na  jeho vykazování je trvalý nárok, pokud  došlo mezi ZP a 
poskytovatelem péče k rozšíření portfolia sesmluvněných kódů o tento kód.   
SUKL/KLPK Švihovec sdělil oddělení krátkých a dlouhých analog od klasických inzulínů.  
Usn.  č. 2016 / 123a: Výbor vzal na vědomí.  



Merhaut upozornil, že v tomto smyslu  vyznívá HoZ SUKLu. V materii ovšem není zmínka o 
novele předpisu 384 o referenčních skupinách, tj. oddělení v kapitole 8 na dvě podkapitoly. 
 
Ad 13b. Kategorizace zdravotnické techniky a prostředků.    Ref. Pelikánová .   
ÚZIS je řešitelem projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a  prostředků“. 
V pracovní skupině zástupci ÚZIS ČR, MZ ,ZP, FN Cíl vytvořit, spravovat a standardizovat 
rozdělení zdravotnických prostředků do skupin podle způsobu použití.  Skupina  inzulinové 
pumpy byla již Ministerstvem zdravotnictví kategorizována (v rámci tzv. poukazových 
zdravotnických prostředků), ÚZIS potřebuje  ověřit,  zda rozdělení odpovídá reálnému stavu 
nabídky v praxi. ÚZIS požádal o spolupráci aurčení kontaktní osoby pro problematiku 
technologií v projektu restartu DRG. Určen prof.  Rušavý. 
Usn. č.  2016 / 123b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   

Ad 13c. Spolupráce lůžkových oddělení s amb. diabetology.     Ref. Račická.  
Diskusi uvedla Račická. Uzavřeno, že Škrha  přednese  na  předsednictvu ČLS JEP.   
Usn. č.  2016 / 123c: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   
 
Ad 14.  Další. 
Ad 14a. Restart DRG.                               Ref.  Pelikánová   
Diskutována potřebnost platby za kompenzace diabetu, ketoacidóza a další komata (hyfo, 
hyperosmolární, laktátové), akutní metabolická péče – vhodné stanovit 2-4 skupiny.  
Usn  č. 2016 / 124a: Výbor ČDS  projednal téma a vzal na  vědomí.   
 
Ad 14b. Registr diabetiků.                        Ref.  Pelikánová 
Ve věci komunikuje Pelikánová s  Doc Duškem.(UZIS). Domluvena schůzka dne 15 12 2016, 
účast Pelikánová, Anděl, Kvapil, Haluzík, Brož, Prázný.  Kvapil upozornil, že jde o registr ex 
lege  372/2011 Sb, v majetku státu.   
Usn  č. 2016 / 124b: Výbor ČDS  projednal téma a rozhodl jak uvedeno. 

   
Ad 14c. Návrh novely Vyh 277/2004 Sb kapitola DM.                   Ref.  Brož 
Předložen návrh na změny  v kapitole DM. Výbor odsouhlasil finální návrh změn aktuálního 
znění diabetiků se týkající části Vyhlášky č. 277/2004 Sb.( vyhláška o zdravotní způsobilosti 
k řízení motorových vozidel) a jejich zaslání k posouzení a zapracování na MZ ČR. Nutnost 
změny byla vyvolána aktualizací příslušné směrnice EU (směrnice EU 2016/1106 ), k 
aktualizaci byly námi doporučeny i některé další části vyhlášky (viz dopis ČDS k MZČR ze 
dne 8.12.2016) . Změny připraveny ve spolupráci s Mgr Novákem z AK Panýr a Jirkovskou  
a byly v dílčích krocích projednány na několika předchozích zasedáních výboru ČDS. 
Rozhodnuto finální verze návrhu bude předána na legislativní odbor MZ ČR. 
Usn  č. 2016 / 124c: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.  

Ad 14d. Elektronická volba ČLS JEP.                                             Ref. Merhaut.  
Byl vypracován předsednictvem ČLS a rozeslán algoritmus elektronických  voleb. Všechny  
organizační složky mohou  tuto  formu volby  využít. Vzhledem k tomu, že jde o zásadní 
změnu formy volebního aktu, případnou změnu z korespondenčních na  elektronické volby 
by musela projednat a schválit  plenární schůze ČDS (bude projednáno v Luhačovicích).  
Usn  č. 2016 / 124d: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.  

Ad 14e. Diabetologická centra.                                                      Ref. Pelikánová/Merhaut  
DDC evaluační dotazník rozeslán Šumníkem do dětských dia center, po vrácení budou 
materiály vyhodnoceny a DDC budou certifikována.na 5 let. Dále rozhodnuto o  Reevaluaci 
center dospělých v. r. 2017 (úprava informací na webu společnosti ), s certifikací též na 5 let.   
Usn č. 2016 / 124e:   Výbor ČDS vyslovil souhlas.    
 
Ad 14f. Informace o aktivitách DAČR.                                           Ref. Kvapil  
Stručně  přednesl Kvapil s odkazem na webové stránky, kde  je zpracován přehled aktivit.   



Usn č. 2016 / 124f:   Výbor ČDS vyslovil souhlas.    
 
Ad 14g. Reciproční umístění loga ČDS/loga Dia Zpravodaj.       Ref. Pelikánová 
na ČDS se obrátila redakce DiaZpravodaj.cz (Ing Hrabánková) ohledně umístění jejich loga 
a odkazu na web stránky ČDS. Již několik let oni uvádí logo a odkaz na stránky ČDS, a proto  
se na nás obrací s prosbou recipročního umístění loga uvést na oplátku na stránkách diab.cz 
ikonku DiaZpravodaje s odkazem na www.diazpravodaj.cz. 
Usn č. 2016 / 124g:   Výbor ČDS vyslovil souhlas.    
   

Per rollam projednané.  
Ad  15. Obesita a diabetes, road show, tendr VZP.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Roman Hrůza Agency oslovil ČDS 
se zakázkou na téma stanoviště Obesita a Diabetes. Plán cca 40 akcí v 2017.  Nejasné 
financování, lokace a termíny neznámé, žádá se pokrytí lidmi diabetology. Konstatováno, že  
s výborem ČDS nikdo nejednal, agentura o nic nežádala, výbor věc neprojednal, nevyslovil 
souhlas s uvedením do nabídky, od aktivity  se distancuje.   
Usn. č. 2016 / 125: Výbor ČDS  schválil distancovat se od aktivity.   
 
Ad 16. Návrh Úhradové vyhlášky rok 2017.                          
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Merhaut a Pelikánová upozornili na 
několik  problémů, (viz Dps268), které se  týkají ambulantní ho i lůžkového segmentu. Dopis 
v termínu odeslán na MZČR.  
Usn. č. 2016 / 126:   Výbor ČDS schválil  připomínky k nové Úhradové vyhlášce.   
 
Ad 17. Přístup do databáze Seznamu zdravotních výkonů.                                     
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per  rollam. Výbor ČDS  obdržel   výzvu  MZ ke 
jmenování zástupce pro správu databáze výkonů. Určena Pelikánová,  s tím,  že by poskytla 
přihlašovací údaje jinému členu výboru podle potřeby. V databázi   registrační listy, po 
registraci přístup k sekci „veřejné připomínkování“, kde budou nové návrhy registračních listů 
pro PSSZV. Pelikánová  obdrží práva k tvorbě nových a editaci stávajících výkonů. Postup 
projednávání výkonů zůstane zachován, ale návrhy předkládat  prostřednictvím elektronické 
databáze.   
Usn. č. 2016 / 127: Výbor ČDS  vyslovil souhlas.   
 
Ad 18a. IDF Evropský míting Lisabon 11/2016.                  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Prázný informoval, že  proběhne     
v 11 / 2016 regionální meeting IDF Europe, kam je  třeba  delegovat zástupce.Prázný navrhl, 
aby byl zastupováním ČDS s volebním právem pověřen Vlastimil Milata, který je zástupcem 
pacientů a s činností v rámci IDF má zkušenosti. Žádán souhlas rychle, materiály zaslány  
pozdě. Dne 08 10 2016 přišlo 10 souhlasných odpovědí (Pra, Rač, Šum,Jir,Mer,Zem,Pel,  
Škr,Sva, Ada). K 11, 00 platně schváleno. Administruje Prázný, Merhaut mu oznamuje ihned. 
Usn. č. 2016 / 128a:  Výbor ČDS vyslovil souhlas. s účastí V. Milaty.   

Ad 18b. Novela Vyh. 55/2011 Sb.,připomínkové řízení. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Pelikánová / Merhaut zaslali tento 
text: sdělujeme, že za výbor  ČDS  nemáme připomínky k Vyh 55 / 2011 Sb.  Alternativně by 
mohlo být doplněno  k § 60, bod 7: podle indikace nebo konzultace s odborným lékařem. 
Usn. č. 2016 / 128b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.      

Ad 18c. Registrační list nového výkonu Speciální sádrové fixace. 
Bylo odesláno  v mezidobí zasedání  návrh Registračního listu nového kódu na zhotovování 
speciálních dlah a fixací, který byl vypracován s p. prof. Jirkovskou a prim. Krawczykem a 
který je určený k terapii syndromu diabetické nohy. Daný návrh byl probrán a odsouhlasen 
Podiatrickou sekcí ČDS a  výborem ČDS. RL byl  oficiálně zaslán na MZ ČR. 
Usn. č. 2016 / 128c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.      

http://diab.cz/
http://www.diazpravodaj.cz/


Ad 18d. Záštita akce Podiatrie 04112016,  MUDr. Bém.  

Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.  Podiatrická sekce má  nový výbor 
a nového předsedu kolegu MUDr. Béma.  Kolega podal žádost o záštitu aktivity  IKEM 
Problém-akce  je 04112016-letos. Kolega ani nový výbor  nemohli  podat včas (vloni) žádost, 
protože nebyli  ve  funkci. V našich pravidlech  je hlasování na zasedání. S ohledem na výše 
uvedená fakta si dovoluji Vám toto předložit k rychlému schválení, ve smyslu právního 
institutu Zmírnění nebo odstranění dopadu tvrdosti zákona (zde  pravidel). Nový výbor ani 
nový předseda  prokazatelně  nebyli ve funkcích v době, kdy byl řádný termín. Věc jsem 
takto navrhl a prodiskutoval s předsedkyní.(souhlasné stanovisko ). Otázka:   
kdo je  pro, aby podle pravidla " Zmírnění či odstranění dopadu tvrdosti zákona - zde pravidel 
výboru ČDS byla udělena  záštita, která není spojena se žádostí o finance. Odpovědělo 14 
členů výboru, schváleno.  Usn. č. 2016 / 128d: Výbor ČDS vyslovil souhlas.      
 
Ad 18e. Volby do výboru Podiatrické sekce a předsedy výboru sekce. 
Pokud není upraveno vnitřním předpisem složky jinak, použije se volební řád ČLS JEP 
přiměřeně. V první době  proběhnou volby členů sekce do výboru sekce, přičemž zvoleni jsou ti s 
nejvyšším počtem hlasů. Ti, co se umístili  za počtem volených členů výboru sekce se stávají 
náhradníky.  Per analogiam  s volbami do výboru složky si zvolení členové nového výboru sekce 
zvolí novou další samostatnou volbou svého předsedu. K této volbě se nesmějí počítat hlasy již 
dosažené k volbě  do výboru, jde o samostatné volby předsedy sekce, a tedy na  začátku volby  
mají všichni 0 hlasů. (tzv. nepřímá volba předsedy, ne všemi členy sekce, ale zvolenými členy 
výboru sekce ). Potvrzuji, že výše uvedené odpovídá liteře i duchu Stanov a Volebního řádu ČLS 
JEP, v platném znění. 
Předseda  odstupujícího výboru sekce svolává a řídí jednání a to až do doby, než jsou vyhlášeny 
výsledky voleb nového předsedy. V tuto dobu předá odstupující předseda řízení jednání nově 
zvolenému předsedovi. MUDr. Tomáš Merhaut, člen výboru ČDS ČLS JEP. 

Usn. č. 2016 / 128e: Výbor ČDS vzal na  vědomí a vyslovil souhlas.     

Ad 18f. Stanovisko k PZT náplasťová pumpa  Omnipod.   
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Uvedena indikační kritéria a 
preskribční omezení.  Problematika  projednána v rámci pracovní skupiny pro technologie 
v diabetologii. Náplasťové pumpy jsou  jednoduchý, snadno ovladatelný aplikační systém. 
Indikační kritéria obdobná jako pro ostatní inzulinové pumpy. Startovací sada náplasťové 
inzulinové pumpy (PDM-Personal Diabetes Manager, která slouží jako ovladač pumpy, 
bolusový kalkulátor, datamanažer a glukometr), je indikována a preskribována pouze v DIA 
centrech u diabetiků splňujících některé z výše uvedených kritérií, podléhá schválení 
revizním lékařem. PDM hrazen 1 ks za 4 roky.  
Usn.  č. 2016 / 128f: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
 
Ad 18g. Sdílení kódu 12024 s angiology. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Sdílení kódu bylo zajištěno 
předpisem 421/2013 Sb. Písařskou chybou administrativní tato informace  nebyla přenesena  
do aktuálního sazebníku 134/98 Sb. MZ na žádost výboru ČDS provedlo opravu tím, že 
uvedlo angiology, PL a diabetology jako odbornosti oprávněné k tomuto výkonu. 
Usn.  č. 2016 / 128g: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
 
Ad 18h. Evaluační dotazník DDC(dětská diabetologická centra). 
Šumník rozeslal  Evaluační dotazník dětského diabetologického centra (DDC), kde jsou 
Název a adresa vedoucí pracoviště, žádostž o udělení osvědčení podle pře 3 § 9. Počet 
lůžek DDC přímo určených pro hospitalizaci diabetických dětí Počet lůžek na Jednotce 
intenzivní péče,Celkový počet pediatrických lůžek v nemocnici. Seznam pracovníků centra 
Titul, jméno, příjmení Atestace (obor, rok) Úvazek Roky praxe v oboru. Počet diabetických 
dětí pravidelně sledovaných v centru (nutno doložit screenshotem z Výroční zprávy databáze 
Čenda, Strana 5, Bod 2, vložit do přílohy),Celkový počet ošetření na diabetologické 
ambulanci za poslední rok,Počet diabetických dětí pravidelně sledovaných v DDC léčených 
CSII, Počet publikací pracoviště za poslední 3 roky v časopisech ,Počet řešených grantů a 



jiných výzkumných projektů pracoviště řešených v posledních 3 letech, Aktivní účast 
pracovníků na kongresech v ČR i zahraničí (celkem počet za rok) .  
Usn.  č. 2016 / 128h: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
 
Ad 18i.  EASD feed back. Sponzorship Lilly. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Výboru ČDS byla poskytnuta 
podpora  LillyScholarship na kongres EASD 2016 pro mladé lékaře.  Lilly poskytla 
sponzoring (ne dar ) v hodnotě 350 000,- včetně DPH.  Vyúčtování má pokladník.   
Usn.  č. 2016 / 128i: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
 
Ad 18j.  Časopis Vnitřní lékařství, prof. Anděl.   
Výbor ČDS aktivně podpořil suplementum VnL k životnímu jubileu prof. Anděla.   
Usn.  č. 2016 / 128j: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
 
Ad 18k. Workshop Gestační Diabetes mellitus.   
Informaci o konání workshopu GDM  sdělila Pelikánová. Dáno Info ad  web do seminářů, za 
jištěna e-mailová rozesílka prostřednictvím ČLS JEP. Konání 9.12. 2016, pořádatel 
(Gynekologicko - porodnická klinika -  Apolinář  a 3. Interní klinika 1LFUK a VFN) workshop 
GDM.  
Usn č. 2016 / 124h:   Výbor ČDS vyslovil souhlas s rozesílkou informace členům ČDS.    
 
Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  

a) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2016 / 129a: Výbor ČDS schválil  uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP 
MUDr. David Bartoš, Ostrava Vítkovice 
MUDr. Věra Langerová 
 
b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   
  
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS. 
Usn.  č. 2016 / 129c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:   
MUDr. Jindra Vejrychová, Liberec 
MUDr. Petra Štajglová, Liberec 
Vladimíra Kaňková, Jablonec nad Nisou 
      
d) Nebyly projednány a schváleny Nové podiatrické ambulance.   
 
e) Byla projednána a schválena nová edukační pracoviště. 
Usn.  č. 2016 / 129c: Výbor ČDS schválil níže uvedená edukační pracoviště.  

Edukační pracoviště pro diabetiky (České Budějovice) 
Edukační pracoviště Katarina  Halčiaková.   
 
Ad 20.  Další zasedání výboru ČDS.  
Usnesení výboru ČDS č. 2016 / 130:  
Další  zasedání výboru ČDS se koná dne  21 02 2017, v 10,00. Místo Praha 1, Kampa, 
Best Western hotel Stará Zbrojnice. 
Další  zasedání výboru ČDS se koná dne 05 04 2017, v 13,00. Luhačovice, KD Elektra.      
Další  zasedání výboru ČDS se koná dne   06 06 2017   10,00. Místo Praha 1, Kampa, 
Best Western hotel Stará Zbrojnice. 
53. Diabetologické dny v Luhačovicích  se konají 05 04 2017 ( presymposia a výborové 
schůze ), hlavní program kongresu se koná 06 04  - 08 04 2017.  
--------------------------------------------------------------- 
Zapsal:   MUDr. Tomáš  Merhaut.  
       Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD        



Dne:        06 12 2016  
       Prof.  MUDr. Terezie  Pelikánová, DrSc 

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

 
Příloha č 1. Bod 9. 

Ad 9a. Merhaut zopakoval poslední verzi pravidel k udělení záštit. Jsou to: 
Texty uvedené v ZasČDS07 / bod 2: Pravidla zpracování administrativních úkonů, v příloze 
č. 1C  uvedeno znění Převzetí záštity, účinné od 03 06 2015, ve znění  doplňků a Usnesení  
výboru ČDS č 2015 / 81.  
Čl. 1. 
Výbor ČDS rozhodl předchozími usneseními a nyní svým usnesením č. 2015 / 81, že 
s platností od 02 06 2015 bude schvalovat převzetí záštity podle   níže uvedených pravidel.  
Čl. 2. 
(1)Projednání a hlasování o Převzetí záštity probíhá na zasedání výboru, forma hlasování 
per rollam není  přípustná. 
(2) Záštity neuvedené v čl. 4, jsou vždy projednávány na podkladě podání písemné  žádosti  
osobně za přítomnosti  hlavního organizátora, vždy s rámcovým  programem.  
(3) Žádosti neuvedené v čl. 4 se  podávají  k rukám předsedy výboru ČDS a na vědomí 
mailem všem členům výboru ČDS. Žádost  na další rok musí být  podána  nejpozději do     
30 10 běžícího roku, na pozdější žádosti se nebere zřetel, nelze je zařadit do programu.   
(4)Záštita schválená opravňuje žadatele k  oznámení, že výbor ČDS tuto záštitu převzal a 
udělil právo použití loga ČDS.   
(5)Záštita ve výjimečných případech může být spojena s finanční dotací.Taková žádost musí 
obsahovat i výši žádané finanční podpory. O převzetí takové záštity a o výši dotace lze 
rozhodnout kogentním ustanovením  na zasedání výboru ČDS ve dvou stupních. 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. 
(6) Žádosti, nesplňující zde uvedenou jednu či více  náležitostí, nesmí být přijaty a zařazeny 
do programu. Taková žádost je vyřazena , případně může být vrácena k dopracování. 
Čl. 3.  
Předkladatel ( žadatel ) o Záštitu musí předložit základní údaje, kterými jsou datum, místo 
konání, úplný program, seznam přednášejících, časové dispozice. Bez předložení úplných a 
pravdivých údajů ( za což odpovídá předkladatel), je projednání a schválení nepřípustné.  
Čl. 4. Viz bod 9b. 
Čl. 5.  
(1) Účinnost a platnost tohoto usnesení se stanoví dnem  03 06 2015. 
 
Ad 9b. Byly schváleny  záštity na  rok 2017 těmto nadregionálním akcím : 
Záštity, čl.4, odst. 2:  Výbor ČDS schválil pro rok 2017 převzetí záštity nad  těmito aktivitami: 

FNKV Praha 10                  Anděl   
FN Sv.Anna Brno  XXII. Seminář 03-04.03.2017  Olšovský  
Diabetologické dny Luhačovice - kongres     Pelikánová   
FN Motol - Mýty a omyly v diabetologii    Kvapil 
Celostátní seminář Průhonice      VFN, Šmahelová  
Diabetologické dny Poděbrady    Kvapil   



Diabetes a oko IKEM                  Pelikánová   
Technologie v diabetologii       Rušavý 
Syndrom diabetické nohy  IKEM  v 11/ 2017   Jirkovská  ( Fin 40 tis.Kč vč DPH) 
ČB Jihočeský diabetologický den      Dohnalová   
Dětské  diabetologické dny   v 3/2017   Šumník   
Psychologie-umění komunikace.v  03/2017-  Lacigová   (Fin 30 tis.Kč vč DPH)   
EASD postgraduální kurz diabetu a jeho komplikací   Brož        (Fin 300 tis.Kč vč DPH) 
Diabetologický den Zlín.  11/2017      Rybka, Adamíková   
Třem aktivitám odsouhlaseny finanční podpory viz údaj za jménem garanta akce.   
  
 
9c. Schvalování záštit dalším došlým  žádostem  o záštitu : 
Prague School of Diabetes Brož 
založené v roce 2013, dvakrát ročně dvoudenní semináře věnované diabetu. Škola je určena 
pro  studenty středoevropských fakult a pro studenty programů ERASMUS a IFMSA. Kurzy 
probíhají pod záštitou EASD. V 2017 kurzy leden/srpen.  
 
Mezinárodní FID Congress 2017:   Škrha, Prázný  
organizovaný v rámci tzv. Dunajských sympozií (http://www.donausymposium.de/), který 
proběhne v Praze 22.6. 2017. hlavní organizátor je prof. Škrha.  Jde o středoevropskou 
tradiční akci, která se v Praze konala naposledy v roce 1997. ( Fin  300 tis Kč vč.DPH 
odsouhlaseno )    
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Příloha č 1, bod 8 
Založení Technologické sekce ČDS ČLS JEP. 

 
Zdůvodnění:  Technologie stále více pronikají do léčby pacientů se všemi formami diabetu. 
Úkolem sekce bude sledovat a implementovat tyto moderní postupy do každodenní 
diabetologické praxe tak, aby byly napříč Českou republikou používány jednotné postupy 
(včetně edukačních) a aby technologie byly dostupné pacientům, kteří je potřebují a využijí. 
Důležitým úkolem této platformy bude též reprezentovat jednotný názor odborné veřejnosti 
při jednání s pojišťovnami.  

Podobná sekce již je součástí například Diabetologické společnosti v sousedním 
Německu a je potřeba tedy včas zachytit tento moderní trend léčby diabetu i u nás. Navíc 
bude tato sekce představovat partnerskou platformu pro začlenění českých pracovišť do 
mezinárodních projektů, což je důležité i z toho důvodu, aby naši pacienti měli dostupné 
opravdu ty nejmodernější postupy.  Bude se též podílet na vzdělávání diabetologů v této 
oblasti a na zprostředkování informací srozumitelnou formou laické veřejnosti. 
Hlavní předměty zájmu: 

 Léčba inzulínovou pumpou včetně tzv. SAP technologie (Sensor Augmented 
Pump Therapy), která (zejména pokud je integrována funkce prediktivního 
zastavení) představuje jasný krok směrem k uzavřenému okruhu (byť zatím ve 
formě hybridní).  

 Kontinuální monitorace koncentrace glukózy a další způsoby stanovení 
glykémie či aplikace inzulínu.  

 Aplikace pro moderní „smart“ telefony, kdy je cílem zajistit kvalitu a 
bezpečnost dat, což představuje dnes speciální problematiku v oblasti 
informačních technologií.  Virtuální nástroje (webové aplikace, informační 
portály, databázové systémy). Jde jednak o zajištění kvality, bezpečnosti a i o 
nastavení úrovně komunikace s odborníky z jiných oblastí (IT specialisté 
apod.) a o posílení spolupráce s nimi.  

 Telemonitoring  glykémie, fyzické aktivity atd. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Za správnost přílohy Merhaut-Rušavý. 

http://www.donausymposium.de/

