
Zápis z 12.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  07 06 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,  Doc. MUDr. Silvie 
Lacigová, Ph.D,  MUDr. Tomáš Merhaut,   MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D,. Prof. MUDr. 
Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D,  MUDr. Eva Račická, Prof. 
MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D .,  
Omluveni: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., 
MUDr. Jitka Zemanová. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně. Jednání  bylo zahájeno   dne 07 06 2016  v 10,00   a  ukončeno ve 14,00. 
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.     Předpis ČDS č. 3- Diabetologická centra.                             Merhaut/Pelikánová  
5.     Diabetologická centra. Řešení dle Předpisu č 3.                    Merhaut/Pelikánová 
6.     Kongres Luhačovice 2016. Vyhodnocení, vyúčtování.         Pelikánová/Hradec  
7.     Kongres Luh.2017.Čestné členství, zahraniční host.       Pelikánová  
8.     EASD 52  Mnichov-nominace kandidátů na podporu Lilly.    Pelikánová 
9.     Doporučené postupy.  DM 1 a další.          Pelikánová 
10.   Diabetes a řidiči. Info o Vyh 277/2004 Sb.                    Brož          
11.   Informace pokladníka.             Hradec 
12.   Podiatrie. Edukace.                                                                 Jirkovská 
13.   VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace, Léky, PZT, OME preskribce.               
   a)  Omezení preskribce antidiabetik pro PL.                               Škrha/Merhaut  
   b)  Náhrada za regulační poplatky.                                        Merhaut 
   c)  Zákon 218/2000Sb, dopady na poskytovatele.         Merhaut     
   d)  Nové výkony k rozšíření úhrad. ( CGM, Tx LLO).           Pelikánová   

e)  Informace  o výdeji PZT.           Račická   
14.    Další. 
   a)   Projekt Future Forcess Forum.                                   Pelikánová/Svačina 
   b)   Registr inzulínové pumpy.                                       Rušavý 
   c)   Finanční podpora sekce sester.          Pelikánová    
   d)   EUC- Hůlek, diabetologické  standardy.            Prázný/Merhaut                  
   e)   Odpověď na nákladovost léčby diabetiků.         Merhaut 
    
Per rollam projednané: 
 15.   Konference obesita a bariatrie 2016.   
 16.   Informace Ambit Media.   
 17.   Projekt Dia-Agora.  
 18a. Předávání osobních citlivých dat dle Zák. 101/2000Sb.  
 18b. Smlouva ČDS-Lilly Scholarship  EASD 2016. 
 18c. Doc. Lacigová-úhrada ubytování na psychosomatickém  sympoziu.   
 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.11  ze zasedání výboru ČDS v 04 / 2016 a konstatováno,   
že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.    
Usn. č. 2016 / 071:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  

Ad 2. Novela Zákona 95.                                       Ref.Škrha, Merhaut.     
NNZ95 schválen vládou 08 02 2016. Dále PSP ČR, určil číslo Tisk 723. První čtení až na 44. 
schůzi PSP, zpravodaj MUDr. David Kasal, přikázán do výborů, zdravotní výbor neprojednal.  
NNZ 18/2004 již ukončen, tedy  Z95 zatím novelizován jen novelou Z 18/2004.   
Usn. č. 2016 / 072: Výbor ČDS  vzal na vědomí.   

Ad 3. Novinky v legislativě.                                  Ref. Merhaut.        
Zásadní rozpracované materie a jejich stav schvalování:  
NNZ 18/2004 (= T581)=Z126-16  již zapracován do Z 95. 
NNZ 372/2011(=T614)=Z147-16 schváleny §70 a násl. tj NZIS a registry.V příloze je 
uzákoněn národní diabetologický registr. Účinnost zákona  je od 01 07 16. Výbor ČDS  
projednal a vzal na vědomí schválení  novely tohoto zákona, který se týká i  registru 
diabetických pacientů. Výbor v zásadě podporuje uvedenou aktivitu, byť má projekt řadu 
úskalí a zazněla řada připomínek k jeho proveditelnosti.   
T 411, T 412, T413( tzv. fiskální ústava) řízení  přerušeno bez časového omezení.  
NNZ 218/2000 o rozpočtových pravidlech schválen Z 128-16. 
NNZ36/1967(=T697): znalcích, 47sch PSP   
NNZ592(=T721 =T715 ): zákon o pojistném.   
NNZ378-07(=T706) o léčivech, ochrana vývozu léčiv, klin.hodnocení a posuzování léčiv,  
Usn. č. 2016 / 073:  Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 4. Předpis ČDS č. 3-Diabetologická centra.        Ref. Merhaut  
V Luhačovicích schválen předpis o Dia centrech. Dne 08 06 2016 byl projednán 
předsednictvem ČLS, dnem následujícím nabývá účinnosti.  
Usn. Č. 2016 / 074:  Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
 
Ad 5. Dia. centra, řešení dle Předpisu č 3.           Ref. Pelikánová, Merhaut     
Dosud vydána Osvědčení pro KNTB Zlín, IKEM Praha, VFN Praha, FNKV Praha, FN Plzeň. 
Aktivita bude pokračovat  podle Předpisu ČDS č. 3, administrují Pelikánová a Merhaut.  
Usn. č. 2016 / 075: Výbor ČDS schválil výše uvedený postup.  

Ad 6. Kongres 52 Luh. 2016,vyhodnocení, vyúčtování.       Ref. Pelikánová, Hradec    
Předloženo vyúčtování. Zaokrouhleno pronájmy 282 tis, celkem náklady  3 005 tis,   příjmy  
4 582 tis, zůstatek 1 577 tis, vše v  Kč.  Projednány drobnější  nedostatky, (probere Šumník 
a Středová). Kongresové noviny hodnoceny uspokojivé, byly konstatovány rezervy ve 
zlepšení  spolupráce s editorem.  Weby potřebují generální úpravu. Na rok 2017 ponechány   
Galen  a místo Luhačovice.  
Usn.  č. 2016 / 076: Výbor ČDS vyslovil  souhlas.   
 
Ad 7. Kongres 53 Luhačovice 2017.            Ref. Pelikánová.  
Termín   04/2017. Na čestná členství odsouhlaseni  prof. Grundberger, Krejzová. Syllabova 
přednáška  Doc. Cinek.  Zahraniční host  prof. Frier, oslovil  Brož, Prof. Frier přijal pozvání.  
Usn.  č. 2016 / 077: Výbor ČDS vzal na vědomí a s uvedeným vyslovil souhlas.   

Ad 8. EASD 52  Mnichov 2016, kandidáti na podporu Lilly.  Ref. Pelikánová 
Podepsána smlouva  Lilly-ČDS, ve které  je Sdělení údajů v rámci transparentnosti. ČDS 
bere na vědomí, že  Lilly je vázána dodržovat Kodex transparentnosti AIFP. Proto budou 
zveřejněny všechny částky převedené ve prospěch ČDS a jiných příjemců.  ČDS je  povinna 
o tomto ustanovení informovat, proto při přijetí žádosti člena ČDS o podporu si vyžádá 
podepsat dopis, že obdarovaný souhlasí s podmínkami.  



Výbor ČDS odsouhlasil jednomyslně udělit podporu níže uvedeným kolegům (bez titl.): Pavel 
Škrha, Martina Hüttl, Jan Škrha, Petr Heneberg, Eva Stoláriková, Kateřina Velebová, 
Katarína Kuricová, Šárka Malá, Michal  Dubský, Jarmila Jirkovská.  Každý účastník se 
seznámil se smlouvou společnosti  Lilly a od všech odsouhlasených je podepsané i níže 
přiložené prohlášení: Podepisovaný text :  Já,MUDr. , nar….. písemně  výboru ČDS potvrzuji 
svým podpisem tohoto dopisu, že jsem se seznámil s celým tímto dopisem, se smlouvou 
ČDS- Lilly a v ní uvedenými skutečnostmi, že převzetí sponzorského daru je výhradně  moje 
dobrovolné rozhodnutí,  učiněné svobodně, nikoliv v časové či jiné tísni či za  nápadně 
nevýhodných podmínek.  ČDS tímto dopisem  zavazuje příjemce sponzorského daru jeho 
podpisem, že splní všechny náležitosti této smlouvy a tohoto dopisu a svým podpisem 
vyjadřuje s náležitostmi této smlouvy a tohoto dopisu bezvýhradný a neodvolatelný souhlas.  
Výše jmenovaný kolega/kolegyně  bere na vědomí, že  odmítnutí podpisu  znamená  
nesouhlas s podmínkami dárce Lilly, a proto odmítnutím signovat tento dopis ztrácí právo 
vstoupit do procesu hlasování  výborem ČDS o udělení sponzorského daru, a to pro 
nesplnění podmínek darujícího  obdarovanému.  Nedílnou součástí tohoto dopisu je znění 
smlouvy Lilly/ČDS.   
Usn. č. 2016 / 078:  Výbor ČDS schválil shora  uvedené včetně jmen obdarovaných kolegů. 
Celková částka  daru Lilly je  350 000,-Kč, dar 35 000,- Kč / lékaře. Administrativně vyřídí 
Šárka Jelínková.    
 
Ad 9. Doporučené postupy.                  Ref. Pelikánová  
Upgrade postupů diabetická noha provedou Lacigová, Jirkovská, Rušavý. 
Doporučení DM1 aktuálně v revizi (Škrha, Pelikánová, Šumník)  
Usn. č. 2016 / 079:  Výbor ČDS schválil shora  uvedené.    
 
Ad 10. Diabetes a řidiči. Info o Vyh 277/2004 Sb.                Ref. Brož.      
Výklad vyhlášky týkající se způsobilosti k držení řidičských průkazů a diabetu, který 
připravuje advokátní kancelář Panýr, bude k dispozici v průběhu června/července a bude 
dána k připomínkování členům výboru pracujícím na této problematice. Vyjádření výboru 
ČDS k tomuto textu proběhne na dalším zasedání. Dle oznámení Ministerstva dopravy v 
současnosti probíhá diskuse nad úpravou příslušné směrnice Evropské komise, která by 
mohla zmírnit některé prvky současné regulace směrem k diabetikům. Pokud budou změny 
přijaty, bude ČR zavázána je implementovat do našeho právního řádu do r. 2018. 
Usn. č. 2016 / 080:  Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.  
  
Ad 11. Informace  pokladníka.                                          Ref. Hradec  
Luhačovice vyúčtování viz bod 6.  Sekci sester  (Řihánkové ) schváleno viz bod 14 c. Čenda 
projednáno autoremedurou navýšení do celkové částky  300 000,- Kč / rok 2016. 
Usn. č. 2016 / 081: Výbor ČDS rozhodl, jak shora uvedeno.   
 
Ad 12.  Podiatrie. Edukace.                                           Ref. Jirkovská. 
Podiatrická sekce:  referováno o workshopu pro podiatrické ambulance na 24.11.2016, 
zváni zástupci všech podiatrií, hlavním programem bude vnitřní a vnější audit.  Na konferenci 
syndrom diabetické nohy 25.11. je jako zahraniční host pozvána Nina Petrova z King´s 
Hospitalu z Londýna. Výbor schválil přípravu registračního listu pro výkon Zhotovení 
speciálních kontaktních dlah a fixací pro syndrom diabetické nohy (dr. Fejfarová, dr. 
Jirkovská, Dr. Bém) a jeho další projednání mailem. Jirkovská připraví aktualizaci 
Doporučených postupů pro syndrom diabetické nohy s Lacigovou a s dr. Rušavým. Výbor 
ČDS souhlasí s jednáním o restartu DRG v problematice syndromu diabetické nohy (dr. 
Jirkovská, zástupci Výboru podiatrické sekce). Výbor souhlasí s podporou kurzu pro 
všeobecné sestry v podiatrii (40 tis.), workshopu pro podiatrické ambulance (40 tis. ) a 
zahraničního účastníka na konferenci syndrom diabetické nohy (40 tis.) pro tento i příští rok 
(2016, 2017).  
PS pro edukace: referováno o dosavadních dobrých zkušenostech s realizací programu 
skupinové edukace na 10 edukačních pracovištích, jeho vyhodnocení proběhne na 



workshopu pro tato pracoviště 2. -3. 12.2016. Tento workshop bude hrazen převážně 
sponzory, neboť je přidán navíc k původnímu rozpočtu na tento program. Z důvodů ušetření 
financí budou smlouvy na lektory programu skupinové edukace v jednotlivých centrech 
vystavovány přímo Diabetol. společností ČLS JEP.  
Výbor souhlasí s podporou certifikovaných kurzů pro všeobecné sestry v edukaci (40 tis.) 
v tomto i příštím roce. Dr. Jirkovská a dr. Hradec s dalšími členy PS pro edukaci připraví plán 
na pokračování programu skupinové edukace v příštím roce.  
Usn. č.  2016 / 082: Výbor ČDS vzal na vědomí  témata a vyslovil souhlas s uvedeným. 

Ad 13. Jednání s VZP/SZP, SUKL. Regulace, Dia léčiva, PZT.               
a) Omezení preskribce dia léčiv pro PL.        Ref. Merhaut,Škrha 
Merhaut již v 04/2010  upozornil, že zavedením kódu 01 201 pro PL bude nutné změnit 
preskripční omezení pro PL, léčící pacienty s DM 2. Zřízením kódu ve sbírce  zákonů 
odbornost 103 pozbyla monopol na léčbu DM 2. Dlouhodobě není  udržitelný  nerovný 
přístup k léčbě. Diabetik, léčený u PL,  musí mít stejné právo na  léčbu lege artis, jako kdyby 
byl léčen u diabetologa. Výbor ČDS proto 1) podporuje spolupráci  s PL, 2) doporučuje, aby 
byla oprávněnými institucemi ( SUKL, MZ ČR ) odstraněna preskripční omezení pro 
preskribci gliptinů a pioglitazonu za podmínky 6 měsíců, dosažení  Hb A1c 53mmol /mol, 
zahrnutí edukace, jako dalšího nástroje k využití  rovnocenné péče, 3) doporučuje glifloziny 
vzhledem ke  krátké zkušenosti a injekční neinzulínová antidiabetika ponechat v rukou 
diabetologů. 4) Doporučuje u gliflozinů ve  zvlášť zřetele hodných důvodů použit  institut 
sdílené preskribce podle písmene L: léčiva  takto označená předepisuje lékař se specializací 
v příslušném oboru (dále jen “odborný lékař“) nebo lékař příslušného specializovaného 
pracoviště, nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře ošetřující lékař 
pojištěnce.   
Usn.  č. 2016 / 083a: Výbor ČDS vzal na vědomí, a s uvedeným  vyslovil souhlas.   
 
b) Náhrada (dlouhodobá) za regulační poplatky.         Ref. Merhaut  
Regulační poplatky 30 Kč byly zákonem 48/1997 Sb od 01 01 2015 zrušeny, stejně poplatky  
za hospitalizaci 100 Kč, avšak jejich náhrada  není žádným zákonem řešena. Za dva  roky 
2015 a 2016 slíbené náhrady byly kompenzovány, další je nejisté. Zatím jde náhrada podle  
§ 16 úhradové vyhlášky, absentuje ovšem zákonné zmocnění. Je vážná obava, že náhrady 
by mohly takto kdykoliv skončit. 
Usn.  č. 2016 / 083b: Výbor ČDS vyslovil souhlas s uvedeným.  
 
c) Zákon 218/2000Sb, dopady na poskytovatele.        Ref.   Merhaut.   
Dne 10 05 2016 nabývá účinnosti  novela zákona. Účty všech ZP se přesouvají na  účty 
v ČNB, tím se stávají součástí účtů státní pokladny.(zestátnění). § 2 odst. 3  stanoví, že na 
peněžní prostředky státního rozpočtu není právní nárok. § 33, odst. 2:  Účty státní pokladny 
a účty podřízené státní pokladně (tj i zdravotních pojišťoven) vede Česká národní Banka. Ta 
ovšem nemá  krajské pobočky-krajské účty. § 34, odst. 6: MF v součinnosti s MZ je 
oprávněno stanovovat majitelům účtů termíny plateb, rozsah plateb, režim plateb, určovat 
realizaci plateb,  povolovat  výjimky.(rozuměj MF s MZ, vláda), kontrolovat dodržování 
předpisů Sb. 
Závěr:  ZP ztratí  část vlivu nad  svými účty, budou regulační mechanizmy v roce 2016 a dále  
z překročení limitů  uplatňovány a lze předpokládat, že naše námitky  budou mít zase menší 
váhu a pravděpodobně  i menší úspěšnost.  
Usn.  č. 2016 / 083c: Výbor ČDS vyslovil  obavu a obezřetnost z dalšího  vývoje.   
 
d) Nové výkony k rozšíření úhrad. ( CGM, Tx LLO).     Ref  Pelikánová  
Návrh na výkon transplantace Langerhansových  ostrůvků pod autorskou odborností 103. 
Návrh zpracoval dr. Girman a prof. Saudek.. 
Kontinuální monitorace  glykemií. Výbor podporuje aktivity k rozšíření úhrad výkonu. 
Návrh na  nový výkon DM2 komplikovaný. Skupina (Anděl, Jirkovská, Račická,   
Brož, Šumník, Prázný) vytvoří návrh  kódu. 



Usn. č.  2016 / 083d: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   

e) Informace  o výdeji PZT.                           Ref. Račicka  
MUDr  Račická informovala o pilotním projektu VZP v oblasti Moravskoslezský kraj, 
Olomoucký a Zlínský kraj, že v případě vyžádání  PZT, který vyžaduje schválení    RL, 
odešle lékař pouze poukaz se žádostí. RL VZP ho tedy event potvrdí, odešle zpět a lékař 
pak vystaví   poukaz pro pojištěnce, který si znovu přijde  do ambulance  pro tento poukaz. 
Usn. č.  2016 / 083e: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   
 
Ad 14.  Další. 

a) Project Future Forces Forum.              Ref. Svačina,Pelikánová   

Prof. Svačina informoval  v projektu Future Forces Forum ve dnech 19. – 21. 10. 2016 na 
PVA EXPO Praha. O možnosti prezentace  organizační složky formou přednášky či posteru 
v rámci 12. ročníku mezinárodního projektu v oblasti obrany a bezpečnosti -  Future Forces 
Forum (FFF). Lze navázání kontaktů  v oblasti vojenského zdravotnického výzkumu  FFF je 
kontinuální projekt české vědy, výzkumu a vzdělávání v podobě odborných, vědeckých a 
obchodních (B2B, B2G, G2G) jednání, workshopů, kongresů a výstav  v oblasti obrany a 
bezpečnosti.  
     Projekt FFF se soustředí na prezentaci budoucích technologií využitelných v obraně a 
bezpečnosti a organizátoři chápou účast ČLS v rámci FFF jako významný prvek v oblasti 
vědy, výzkumu a vzdělávaní, který má co nabídnout a prezentovat nejvyšším představitelům 
bezpečnostních (civilních i vojenských) složek zemí NATO, EU, a partnerských zemím, 
stejně tak i představitelům mezinárodních organizaci, kteří přijali účast na projektu FFF.   
Usn  č. 2016 / 084a: Výbor ČDS  projednal téma a vzal na  vědomí.   
 
b) Registr inzulinové pumpy.                    Ref.   Rušavý  
Registr IP není uveden v zákoně  372/2011 Sb, a proto v takovém případě platí zákon 
101/2000 Sb. ÚOOÚ. Merhaut vypracoval manuál podle cit. Zákona, který obsahuje všechny 
podstatné zákonné údaje. Per analogiam další registry musí být takto ošetřeny. 
Usn  č. 2016 / 084b: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.  

c) Finanční podpora sekce sester.                    Ref. Pelikánová 
Řihánková  žádá o uvolnění zbývající finanční částky z loňského roku na podporu vzdělávací 
konference(Plzeň ,Brno) pro sestry pečující o pacienty s diabetem.  V roce 2015 
nedočerpáno 20 000 Kč, v 2016 vyčerpáno  na Sborníky 21 000 Kč bez DPH. Požadovaná 
částka  20 000 Kč. Plzeň-  konference 14.6. 2016, částka 10 000 Kč. Občerstvení, honorář.  
Brno: konference v 10/ 2016,  požadovaná částka 10 000Kč, občerstvení pro 50 sester, 
honorář pro přednášející, pronájem. Dále žádáno  částku 60 000 Kč i v dalších letech 
rády využívaly jednak na náklady spojené s vydáním Luhačovického sborníku abstrakt a 
druhou polovinu na podporu zajištění vzdělávacích akcí pro sestry , pacienty, či přípravu 
edukačních materiálů.  
Usn  č. 2016 / 084c: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.  
  
d) EUC-Hůlek, diabetologické standardy.  Ref. Prázný,Merhaut 
Projednán byl návrh společnosti EUC reprezentované panem Hůlkem týkající se vypracování 
a aplikace standard diabetologické péče v ambulancích uvedeného soukromého zařízení. 
Návrh odpovědi panu Hůlkovi:  O aktivitě a firmě EUC nejsme informováni, což neznamená,  
že by se  nějaký subjekt nemohl  vyjadřovat ke standardům diabetologické péče, ve  znění, 
jak je máme   vypracované a harmonizované s EU.  Je možné, aby firma vypracovala své 
návrhy, ale výbor ČDS v této souvislosti   připomíná, že  odborný text musí být totožný s 
naším textem, protože tak  je to odborně správně a v souladu s EU.  Vypracování  dalších 
standardů bychom  se nebránili, budou-li odborně dobře, ale nevidíme  smysl takové 
činnosti.  Výbor ČDS v současnosti nevidí  potřebu a důvod  zabývat se touto aktivitou, 
protože tato existuje v rozměru evropské kvality a náročnosti  a je prováděn pravidelně její 
odborný upgrade. Odpoví Pelikánová.  



Usn. č. 2016 / 084d:   Výbor ČDS zamítl spolupráci se soukromým subjektem.    

 

e) Odpověď na nákladovost léčby diabetiků.   
Diskutován byl podnět informující o poklesu nákladů na léčbu diabetika v ČR, který se objevil 
v materiálech IDF. Objektivita dat a jejich zdroj nejsou jasné. Odpoví Pelikánová. 
Usn. č. 2016 / 084e:   Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Per rollam projednané.  
Ad  15. Konference  Obesitologie a  bariatrie 2016.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Galen Symposion požádala o 
rozeslání Oznámení č 1  o konání výše uvedené konference, členům ČDS.  
Usn. č. 2016 / 085: Výbor ČDS  schválil  žádost .   

Ad 16. Informace Ambit Media.                          
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Ambit Media (Lenka Wimmerová) 
informovala výbor ČDS,  že do elektronického archivu odborných zdravotnických titulů  byla 
nahrána nová čísla AM Review – Aktualit z medicíny a systému zdravotní péče.   Vstup  zde: 
http://www.amreview.cz//archiv-odbornych-zdravotnickych-titulu/. Na výše uvedených web 
stránkách:AM Review, Aktuality z medicíny a systému zdravotní péče, Florence, odborný 
časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Česká a slovenská neurologie a 
neurochirurgie, Klinická onkologie, Kardiologická revue – Interní medicína, Urologické listy  
Gastroenterologie a hepatologie.  
Usn. č. 2016 / 086:   Výbor ČDS schválil  odkaz na webu.  
 
Ad 17. Projekt Dia-Agora.                                     
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per  rollam. Žádáno  stanovisko k  vzdělávání 
internistů v péči o nemocného s diabetem. Název projektu je DIA-AGORA. Projekt zahrne 
formy edukace: vznik portálu, semináře, kurzy. Je iniciován Českou internistickou 
společností (R. Češka), dále Českou kardiologickou společností (prof. Táborský). Termín 
launch sympozia projektu DIA AGORA (edukace internistů) je středa 08. 06., od cca 17 hod 
v prostorách na Malostranském náměstí. Přednášejí Češka, Táborský, Kvapil a Pelikánová. 
Projekt organizuje: Medica Healthworld a.s. www.medicahealthworld.cz.Projekt sponzoruje: 
Takeda .Bez finanční podpory ČDS.  
Usn. č. 2016 / 087: Výbor ČDS vyslovil souhlas 16 ti členy k 28 04 2016.   
 
Ad 18a. Předávání osobních citlivých dat dle Z 101/2000Sb.                  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Předsedkyně  OSAD navrhla 
oslovit členy  ČDS a bývalé členy  OSAD, aby se  stali členy  OSAD a tím podpořili váhu 
našeho sdružení v dohodovacích řízeních. Merhaut uvedl následující : 
1)Postup musí být zákonný.  2)  Adresy, které má spolek ČLS JEP z.s., lze poskytovat všem 
jeho org. složkám ( schvaluje výbor či předseda,  avšak je Zákonem UOOU a  tím  i 
Stanovami ČLS  zakázáno bez vědomí  člena ČLS dát jeho osobní a citlivé údaje jinému 
subjektu, tj. např, OSAD, ČKS.  3) Nekritičtější bod : pokud člen osad neplatí, přestal být 
členem a OSAD musí podle Z 101 skartovat či zákonně zabezpečit jeho osobní data, která 
nám poskytl, když byl členem. Račická navrhla nahlédnout do databáze členů ČDS, odkud 
bychom si použili  mailové adresy našich zatím pasivních členů.  zásadně nelze takto 
získané adresy použít a už vůbec ne  pasivním členům,  (termín zákony  neznají,) ve 
skutečnosti jde o nečleny čili tzv. bývalé členy. a tedy viz bod 2, nelze použít.3) Případné 
využití adres členů ČDS pro spolek OSAD  je v disonanci se zákonem, tudíž o tom nelze dát 
hlasovat ( nezákonný návrh je ex lege nehlasovatelný,). 4) Lze oslovit v první době jménem 
výboru Osad bývalého člena OSAD, jehož údaje legitimně  máme, dále lze oslovit  jménem 
ČDS  člena ČDS, zda souhlasí se zveřejněním  své adresy a  dalších citlivých údajů pro 
spolek OSAD.  T E P R V E  po písemném souhlasu člena  ČDS lze vydat výborem ČDS 
adresu a poskytnout ji subjektu OSAD.5) lze ČLS dát adresy  org. jednotek ( podspolků), ale 
nelze dát ČLS  JEP  adresy např ČKS (kardiologové), neboť nejsou podspolkem ČLS, 

http://www.amreview.cz/intro/
http://www.amreview.cz/archiv-odbornych-zdravotnickych-titulu/
http://www.amreview.cz/intro/
http://www.florence.cz/
http://www.csnn.eu/
http://www.csnn.eu/
http://www.eonkologie.cz/
http://www.kardiologickarevue.cz/
http://www.urologickelisty.cz/
http://www.csgh.info/cs/intro


sankce ex lege je  5 milionů Kč a v komerční sféře si už takto stát vydělal (pokuta je příjmem 
státní pokladny). 
Právní dimenze: Jde o  Z 101 / 2000 Sb, § 5, odst, 6, písm.c)   Správce, který drží a 
zpracovává osobní údaje, může tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto 
podmínek:c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s 
tímto  postupem nesouhlas.  Proběhlé hlasování Výboru ČDS per rollam  znamená, že 
vyslovil souhlas  cestou dopisu od předsedkyně  ČDS, která   se obrátí na členy ČDS 
dopisem,, zda souhlasí s předáním e-mailové adresy pro OSAD.   

Závěr: jediný legální postup je  podle bodu 4. Předání je možné pouze až když správce 

(oprávněný držitel údajů např. ČDS)  p ř e d e m informuje subjekt údajů ( osoba, jejíž 

údaje jsou drženy ) o záměru předat držené údaje jinému správci ( např. OSAD), 

přičemž  dotázaný subjekt údajů  nevysloví se zamýšleným postupem nesouhlas. 
Usn. č. 2016 / 088a:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.   

Ad 18b. Smlouva ČDS-Lilly. Scholarship EASD 2016. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Výstup je uveden v hlavní části 
programu včetně  odsouhlasení obdarovaných kolegů.  
Usn. č. 2016 / 088b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   

Ad 18c. Doc. Lacigová-úhrada ubytování na psychosomatickém  sympoziu.    
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Vysloven souhlas uhradit nutné 
náklady Doc. Lacigové, protože byla  vyslána výborem ČDS. 
Usn. č. 2016 / 088c: Výbor ČDS vzal na  vědomí. 

Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2016 / 089a: Výbor ČDS schválil  uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP: 

 
MUDr. Emília Malicherová, Praha   
Mgr. Anna Cinkajzlová, Praha  
MUDr. Marcela Královcová, Plzeň  
MUDr. Helena Pátková, Praha  
MUDr. Barbora Voglová, Praha  
MUDr. Petra Jeníčková, Praha  
MUDr. Daša Gladišová, Praha  
MUDr. Petra Šťastná, Brno  
MUDr. Kateřina Kvíčalová, Velké Přílepy  
MUDr. Kamil Navrátil, Praha  
  
b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   
Usn.  č. 2016 / 089b: Výbor ČDS schválil  uvedené sestryl za řádné členy ČDS ČLSJEP: 
 
Martina Müllerová, Praha  
Bc. Radka Vymětalová, Přerov  
Mgr. Jana Eliášová, Brno  
Pavla Hýblová, Praha  
Hana Tibenská, Praha  
Jitka Niklová, DiS  
Olga Majtánová, Praha  
Jitka Bieliková, Praha  
 
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS. 
Usn.  č. 2016 / 089c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:   
MUDr. Pavlína Doubravová, Praha  
Bc. Radka Vymětalová, Přerov  



Pavla Hýblová, Praha  
Hana Tibenská, Praha  
Jitka Niklová, DiS  
Olga Mastánová, Praha  
Jitka Bieliková, Praha  
MUDr. Kamil Navrátil, Praha  
Alena  Vitoušková 
    
d) Nebyly projednány a schváleny Nové podiatrické ambulance.   
e) Nebyla projednána a schválena nová edukační pracoviště.  

Ad 20.  Další zasedání výboru ČDS.  
Usnesení výboru ČDS č. 2016 / 090:  
Další zasedání výboru ČDS se koná dne  20 09 2016, v 10,00. Místo  Praha 1,Kampa, 
Best Western   hotel Stará Zbrojnice.   

Další zasedání výboru  ČDS  se  koná dne  06 12 2016, v 10,00. Místo Praha 1, Kampa, 
Best Western hotel Stará Zbrojnice. 
--------------------------------------------------------------- 

Zapsal:   MUDr. Tomáš  Merhaut. 
Dne:        07 06 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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


