
Zápis  6.  zasedání výboru České diabetologické společnosti, (verze web) 
konaného dne 10. 04. 2019 od 13,00 hodin, Luhačovice.  

(Salonek, KD Electra.  ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni (abecedně):  prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, doc. MUDr. 
Silvie Lacigová, Ph.D., MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.,  prof. MUDr. 
Terezie Pelikánová, DrSc., doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.,   MUDr. Eva Račická, 
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 
MBA, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.,   prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jana 
Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.  
Omluveni:  prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda. 
Jednání  bylo zahájeno   dne 10. 04. 2019  ve 13,00   a  ukončeno v 16,00.   
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu: 
1. Kontrola minulého zápisu. Režim rozdělovníku zápisu.         Škrha/Merhaut    

  2.   Purkyňův nadační fond.                                                              Škrha/Merhaut           
  3.   Legislativa.                                                                                   Merhaut                 
  4.   Příspěvky  ČDS.                                                                           Merhaut/Škrha  
  5.   Kongres 55. Luhačovice 2019.Termíny kongresů 2020-2023. Škrha  
  6.   Kongres ADA a EWMA 2019, žádosti o podporu.                     Škrha/Merhaut 

  6a. MUDr. Hošková Eva. Žádost o podporu ADA P-2, §4.         Škrha/Merhaut 
  6b. MUDr. Kopecký Jan. Žádost o podporu ADA P-2, §4.        Škrha/Merhaut 

  6c. MUDr. Mráz  MIloš.    Žádost o podporu ADA P-2, §4.        Škrha/Merhaut  
  6d. Ing. Trnovská  Jar.    Žádost  o podporu   ADA  P-2, §4.          Škrha/Merhaut    
  6e. MUDr.Venerová Joh. Žádost o podporu EWMA P-2, §7.         Škrha/Merhaut       
  6f.  MUDr.Fejfarová Vla.  Žádost o podporu EWMA P-2, §7.         Škrha/Merhaut  
  7.   Žádost  ČIS  o Dia. Kódy a preskripci pro internisty.               Merhaut/Škrha 
  8.   Doporučené postupy, rozpracované.                                        Škrha/Prázný          
  9.   Vzdělávání. Akreditační komise MZ ČR.                                    Pelikánová            
10.   Jednání DIA s PL, ZP, MZ. Š            Škrha/Szabó   
11.   Blok pokladníka: stav financí.                                   Hradec 
12.   Blok sekcí, pracovních skupin, dalších subjektů. 
   a)  Technologie.                                                                                Prázný/Šoupal    
   b)  Podiatrie.               Fix-time 14,35         Bém  
   c)  Edukace.                                                      Fix-time 14,45         Jirkovská 
   d)  Ambulantní diabetologie. OSAD.                                               Szabo 
   e)  Psychologie.                                             Lacigová  
   f )  Dětský diabetes.                          Šumník  
   g)  Sekce sester.                         Bc. Řihánková  
13.   Blok VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další. 
   a)  Dialogové okno s chybovým hlášením.                                    Merhaut           
   b)  MZ novela 48/1997 Sb.(§16,19,19a)          Merhaut 
   c)  PSSZV, nový statut a  jednací řád.                 Merhaut   
14.   Další a různé. 
   a)  Lilly- ČDS smlouva o podpoře 55.EASD Barcelona.       Škrha/Merhaut        
Per rollam projednané: 
 15.  Dotazník  SUKL.  
 16.  Kód KAN.  
 17.  Znění bodu 13b  Zápisu č 05 .  
 18a.HoZ  Inkretiny. 
 18b.Volby výboru sekce dětský diabetes.  
 18c. Hodnotící zprávy (HoZ) SUKL. 
 19.   Noví členové ČDS, sekcí, podiatrická a eduk. pracoviště.    Merhaut  
 20.   Další zasedání výboru ČDS.                                                     Škrha 



----------------------------------------------------------------------  
 
Ad 1a. Kontrola minulého zápisu.                              Ref. Škrha, Merhaut  
Vysloven souhlas se zápisem č.5 ze zasedání výboru ČDS v 02 / 2019 a konstatováno,   že 
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  
Usn. č. 2019 / 021a:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  
 
Ad 1b.  Režim  rozdělovníku zápisu. 
Konstatováno, že zápisy a dokumenty z činnosti výboru ČDS, se volně objevují na internetu.  
Na vině jsou robotické servery, které stahují  materiály  občanům volně  k dispozici. Výbor 
ČDS rozhodl zpřísnit režim na rozesílku úplné a webové verze zápisu. Nelze šířit důvěrné 
materiály osobní (bytová adresa, mobil, bankovní účty). Protože Robotické servery stahují 
citlivá data i z dopisů, cestujících od odesílatele k adresátovi, i hlavní zápis musí být 
upraven.    

Usn. č. 2019 / 021b:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas.  
 
Ad 2. Purkyňův nadační fond.                                       Ref.  Škrha/Merhaut  

Purkyňův nadační fond letos po čtvrté vyhlásil soutěž o publikaci v časopise s vysokým 

impakt faktorem za rok 2018 určenou mladým autorům do 35 let. Na webu 
http://www.purkynuvfond.cz/oceneni-2018/ jsou uvedeny veškeré informace. Ocenění 
spojeno s nadačním příspěvkem.  Odborná komise prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., 
předseda komise prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 
MBA, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Uzávěrka soutěže 31 05 2019.   
Usn. č. 2019 / 022:  Výbor ČDS   vzal na vědomí.   
 
Ad 3. Legislativa.                                                                          Ref. Merhaut.        
Důležité rozpracované a schválené materie viz příloha, bod 3.  
Usn. č. 2019 / 023:  Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 4. Příspěvky  ČDS.                                                                      Ref. Merhaut/Škrha  

Změnu výše příspěvků ve  prospěch ČDS navrhuje výbor ČDS a potvrzuje Plenární   
schůze   ČDS, podle Stanov,§  7, odst.4, písm. g), písm. j): rozhodovat o výši dalšího 
členského      příspěvku  organizační složky a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení 
nejbližšímu shromáždění členů,  a rozhodovat o prominutí povinnosti hradit členský 
příspěvek organizační složky. Návrh Členský příspěvek na rok 2020:  lékaři věku 30- 
65 let: 500,- Kč.  Lékaři do 30 let věku a nad 65 let věku, členové s Mgr. a Bc. 
vzděláním, zdravotní sestry, ostatní členové:  250,- Kč. Výše členského příspěvku je 
stanovena na kalendářní rok.  Příspěvky lze prominout, nikoliv snížit.   
Usn.  č. 2019 / 024: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 5. Kongres 55. Luhačovice 2019.Termíny kongresů 2020-2023.  
a) 55. Kongres Luhačovice  10. 04 - 14.04. 2019.   Ref. Škrha/Merhaut    
-Zahraniční host: Tomasz Klupa (Krakow).  
-Syllabova přednáška:  Štěpánka  Průhová.   
-Společenský večer:    ne 
-Čestné členství: Jitřenka Venháčová, Michal Anděl, Marie Lochmanová. 
-Kongresové noviny: jako v roce 2018, kontrola obsahu článků Prázný,Šumník. 
-President kongresu: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA.  
-OPVK členové: Haluzík, Hradec, Kvapil, Lacigová, Pelikánová, Prázný, Szabó, Škrha, 
Šoupal, Šumník, Rušavý, Olšovský. 
-OPVK rozhodují o věcech 55. kongresu, pokud si o nich nevyhradil právo rozhodnout výbor  
ČDS.  SDS by chtěli  5-6 členů výboru SDS. 
-Registrační poplatky:  status quo jako v 2018.   
Usn. č. 2019 / 025a: Výbor ČDS   vzal na vědomí, vyslovil souhlas.     



 
b) Byly uděleny  tyto Ceny ČDS za rok 2018:                Ref. Škrha.  
Cena prof. Páva za článek: Eva Horová a spol. 
Cena prof. Bartoše za článek: Andrea Němcová a spol. 
Cena prof. Syllaby za monografii: David Karásek 
Usn. č. 2019 / 025b: Výbor ČDS   vzal na vědomí, vyslovil souhlas.     
 
c) Příprava  plenární  schůze.                                                              Ref. Škrha/Merhaut 
Merhaut připravil základní kostru programu a zápisu. 
Usn. č. 2019 / 025c: Výbor ČDS   vzal na vědomí, vyslovil souhlas. 
 
d) Termíny dalších kongresů Luhačovice.                                           Ref. Škrha. 
Velikonoce pondělí 05. 04. 2021,  18. 04. 2022, 10. 04. 2023. 
Schválené  termíny pro Diabetologické dny v Luhačovicích: 
56.LUH   2020    st 01.04.2020      so 04.04.2020  
57.LUH   2021    st 14.04.2021      so 17.04.2021 
58.LUH   2022    st 27.04.2022      so 30.04.2022 
59.LUH   2023    st 26.04.2023      so 29.04.2023 
Usn. č. 2019 / 025d: Výbor ČDS   vzal na vědomí, vyslovil souhlas.     
 

Ad 6. ADA kongres 2019 San Francisco, EWMA Gothenburg. 

Kongres se koná v San Franciscu 7.-11. 06. 2019.  Druhý kongres je Švédsko. Všichni 
uvedení schválena podpora do 30 000,-Kč proti vyúčtování.       
Usn. č. 2019 / 026: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 

6a. MUDr. Hošková Eva. Žádost o podporu ADA P-2, §4.            Ref.Škrha/Merhaut 
Uchazeč žádá o podporu na kongres ADA. Má aktivní účast přednášku Metabolic 
Inflexibility in Patients with Type 2 Diabetes and Heart Failure.  
Usn. č. 2019 / 026a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 

6b. MUDr. Kopecký Jan. Žádost o podporu ADA P-2, §7.           Ref. Škrha/Merhaut 

Uchazeč žádá o podporu na kongres ADA, je nad 40 let ( § 7 ), má  přednášku Effect Of 
Metformin On Dicarbonyl Stress In Patients With Type 2 Diabetes And Chronic Heart Failure. 

Usn. č. 2019 / 026b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 

6c. MUDr. Mráz  MIloš.    Žádost o podporu ADA P-2, §4.          Ref. Škrha/Merhaut  
Uchazeči bude v 09-2019 40 let, splňuje § 4. Žádá o podporu na kongres ADA , má poster 
Endoscopic Duodenal Submucosal Laser Ablation for the Treatment of Type 2 Diabetes 
Mellitus –Results of First-in-Human Pilot Study. 
Usn. č. 2019 / 026c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
6d. Ing. Trnovská  Jaroslava. Žádost  o podporu   ADA  P-2, §4.           Ref.  
Škrha/Merhaut    
Uchazeč žádá o podporu na kongres ADA, má aktivní účast: Comparison of the Effects of 
Three SGLT2 Inhibitors on Metabolic Parameters and Insulin Sensitivity in a Nondiabetic Rat 
Model of Metabolic Syndrome. 
Usn. č. 2019 / 026d: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 

6e. MUDr.Venerová Johana. Žádost o podporu EWMA.P-2,§7.         Ref. Škrha/Merhaut 

Uchazeč žádá Výbor  ČDS podle Předpisu ČDS 02 § 7 o podporu aktivní účasti na 
zahraniční konferenci. Dne 05. - 07. 06 2019 se zúčastní  Evropské Asociace pro hojení rány  
EWMA)  v Gothenburgu ve Švédsku.   
Usn. č. 2019 / 026e: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 



6f. MUDr. Vladimíra  Fejfarová.Žádost o podporu EWMA. P-2,§ 7.      Ref. Škrha/Merhaut 
Uchazeč žádá Výbor  ČDS podle Předpisu ČDS 02 § 7 o podporu aktivní účasti na 
zahraniční konferenci. Dne 05. - 07. 06 2019 se zúčastní   Evropské Asociace pro hojení 
rány  EWMA)  v Gothenburgu ve Švédsku.   
Usn. č. 2019 / 026f: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
  

Ad 7. Žádost  ČIS  o Dia. Kódy a preskripci pro internisty.        Ref. Škrha/Merhaut 
Češka a Lacinová jménem ČIS prosí o pomoc internistům, léčícím diabetiky. V první 
době jsme vyslovili souhlas s aktivní podporou. Nyní v druhé době jde o Předpis 
lázní, Předpis diabetické obuvi, Edukace diabetika. Sdílení kódu „Edukace diabetika“ nebylo 

schváleno, ale odsunuto k dalšímu vyjednávání s možností recipročního vykazování jiných 
výkonů. PZT: Glukometry, Testační Proužky, Lancety do pera, Jehly odsouhlaseny minule.   
Usn.  č. 2019/ 027:  Výbor ČDS vyslovil souhlas podpořit PZT shora uvedené.    
 
Ad 8. Doporučené postupy, rozpracované.                                        Ref.  Prázný   
Technologická sekce se velkou měrou podílela na jednání o úhradách zdravotnických 
prostředků, které bude definitivně platit od prosince 2019. Nyní dochází každý měsíc ke 
změnám metodik ZP, jako například snížení úhrady počtu testačních proužků u pacientů na 
FMG ze strany oborových pojišťoven. Technologická sekce dále připravila nový doporučený 
postup pro použití technologií, který je před definitivním schválením.   
Usn. č. 2019 / 028:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.   

Ad 9. Vzdělávání. Akreditační komise  MZ ČR .                            Ref.  Pelikánová 
Ve Věstníku MZ před 3 týdny vyšla vyhláška o vzdělávání v oboru diabetologie a 
endokrinologie. Během května zřejmě bude zasedat akreditační komise pro akreditace 
pracovišť.  
Usn. č. 2019 / 029:  Výbor  ČDS  vzal na vědomí.   
    
Ad 10. Jednání DIA (ČDS,OSAD) s PL (SPL,SVL), VZP, MZ,      Ref. Škrha/Szabó  
Výkony jsou problémy s nasmlouváním a s úhradou. Nový výkon: Týmová skupinová 
strukturovaná edukace (13053), nově navržený: Vyšetření kardiovaskulární autonomní 
neuropatie. 
Rozhodnutí MZ ČR o posílení úlohy primární péče v systému zdravotnictví ČR. Probíhala 
jednání se společnostmi praktických lékařů o tom, jak má spolupráce vypadat. V péči PL 
zůstanou především nově diagnostikovaní pacienti s diabetem dle doporučených postupů. 
Jednání se zdravotními pojišťovnami (VZP, ZPMV a Svazem zdravotních pojišťoven ČR) a to 
také o proplácení nasmlouvaných kódů.  Je  zřetelné směrování MZ a VZP k posilování 
primární  péče. V poslední době  vice setkání zástupců obou  odborností.       
Usn. č. 2019 / 030:  Výbor  ČDS  vzal na vědomí.   
  
Ad 11. Blok  pokladník: stav financí, rozpočet 2019.                   Ref.  Hradec         
Pokladník ČDS ČLS JEP přednesl zprávu o hospodaření. Tato presentována jako 
samostatný bod programu plenární schůze. Výhledy na rok 2019: společnost omezila výdaje, 
zrušeno předplatné časopisu Vnitřní lékařství, zrušena spolupráce s právní firmou. Pokračuje 
podpora cest mladých diabetologů s aktivní účastí na zahraniční kongresy, podpora 
edukace, podpora databáze Čenda, podpora sekce sester, podpora dalších aktivit.  
Usn. č. 2019 / 031: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   
  
Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin. 
12a. Technologická sekce ČDS.                        Ref. Prázný  
 Technologická sekce se velkou měrou podílela na jednání o úhradách zdravotnických 
prostředků, které bude definitivně platit od prosince 2019. Nyní dochází každý měsíc ke 
změnám metodik ZP, jako například snížení úhrady počtu testačních proužků u pacientů na 



FMG ze strany oborových pojišťoven. Technologická sekce dále připravila nový doporučený 
postup pro použití technologií, který je před definitivním schválením.  
Usn. č. 2019 / 032a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
12b.  Podiatrická sekce ČDS.                                                                Ref. Bém  
Byl proveden vnitřní audit práce podiatrických ambulancí (17 ambulancí-6 měsíců): 51 % 
zhojených pacientů, 39% nezhojených, 15% recidiv a nových ulcerací. Dále vnější audit: 
pracuje 32 ambulancí, došlo k mírnému poklesu ordinačních hodin. Připravuje se založení 
pracovní skupiny pro diabetickou nohu: zástupci podiatrické sekce ČDS, chirurgické 
společnosti, České společnosti pro léčbu ran, podiatrické společnosti, proteticko-ortopedické 
společnosti. Plán činnosti: revize standardů, kritérií podiatrických ambulancí, výkonů, 
nastavení vzdělávání, disease management program pro diabetickou nohu, úhrady péče. 
Mezi nové výkony patří ošetření diabetické ulcerace nohy sestrou, připravované výkony: 
vstupní vyšetření pacienta s diabetickou nohou, edukace pacienta v podiatrické ambulanci. 
Vzdělávání probíhá přes odborné stáže přes IPVZ, certifikovaný kurz pro všeobecné sestry 
v podiatrii, dále Kurz pro pedikéry“ Preventivní péče o nohy diabetiků“-implementace 
mezinárodního doporučení The Point (D-foot+FP-IFP). Podiatrická sekce připravuje Listy 
POSEL,  zasílané e-mailem jako informační bulletin. Pravidelný workshop Podiatrické sekce 
se bude konat 28.11.2019, zveme k aktivní účasti.  
Usn. Č.  2019 / 032b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
   
12c.  Edukační skupina ČDS.         Ref.Jirkovská 
Jirkovská referovala o výsledcích Projektu skupinová edukace 2018, kterého se účastnilo 11 
pracovišť -  došlo k signifikantnímu zlepšení všech metabolických parametrů i u diabetiků 2. 
typu bez inzulinu. Letošní Projekt je zaměřen na spolupráci s praktickými lékaři v edukaci na 
regionální úrovni, přihlášeno je 13 edukačních pracovišť. Výbor posoudí po splnění 
požadavků Projektu dofinancování 3 pracovišť á 15 tis. (na rozdíl od dosud přislíbené dotace 
na 10 pracovišť). Hrazení závěrečného workshopu 6.12.2019 pro eduk. pracoviště dosud 
není zajištěno,  PS pro edukaci se bude snažit ho zajistit  z dalších zdrojů. PS pro edukaci 
souhlasila se všemi novými přihláškami na eduk. pracoviště, které dále posuzuje Výbor ČDS. 
Usn. č.  2019 / 032c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
12d. Ambulantní diabetologové.                                                       Ref. Szabó 
Referováno v rámci bodu 10. 
Usn. č.  2019 / 032d: Výbor ČDS vzal na vědomí  a vyslovil souhlas. 
  
12e. Psychologie.                                                                              Ref. Lacigová 
Vyslovena spokojenost s workshopem. Viz podrobná zpráva na plenární schůzi. 
Usn. č.  2019 / 032e: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
 
12f.  Dětský diabetes.                                                                       Ref. Šumník/Merhaut  
Tradičně se konal kongres Dětské diabetologie 22.-23.3.2019 v Praze. Byla provedena 
kompletní rekonstrukce webových stránek www.detskydiabetes včetně aktualizace dat do 
výpočtů, nově je rozložení kategorií kompenzace, edukační videa, je i seznam 
diabetologických pracovišť. Registr ČENDA je v seznamu registrů v zahraničí, kde máme ve 
srovnání s ostatními zeměmi dobré výsledky, např. ve výskytu ketoacidos. Pro další rok 
plánujeme jednání o systému center vysoce specializované zdravotní péče o dětský 
diabetes, zlepšení podmínek dětí ve školkách a školách-vytvoření mezirezortní pracovní 
skupiny. Další kongres dětské diabetologie bude 20.-21.3.2020. 
Usn. č.  2019 / 032f: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
  
12g. Sekce sester.    
Vystoupení bude na plenární schůzi.  Sborník sekce sester bude uhrazen v rámci kongresu. 
Hradec pověřen projednat toto s p. Bc. Říhánkovou, Mgr. Středovou.  Cena 21 000 Kč.   

Usn. č.  2019 / 032g: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 

http://www.detskydiabetes/


  
      Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.  

13a. Dialogové okno s chybovým hlášením.                              Ref. Merhaut   
Při tvorbě e – rp se objeví dialogové okno „ lék již není v číselníku“.  Pacienti odešli s jinými 
zastupitelnými léky.  Hlášeno  SUKL: léčivo v databázi  léčiv,  otestovali předepisování 
zmíněného léčiva prostřednictvím aplikace, ta umožnila léčivo vybrat a  předepsat. Pokud je 
léčivo dostupné u jiných lékařů a v lékárnách, dochází k chybě buď uživatelsky nesprávným 
postupem, nebo z důvodu chyby daného lékařského SW.  Problém neobjasněn, SUKL 
nezjistil ani autora dialogového okna s vadným hlášením.  
Usn.  č. 2019 / 033a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.  
 
13b.  MZ novela Zákona  48/1997 Sb.                                            Ref. Merhaut 
Probíhá odborná a legislativní diskuse. Merhaut přečetl  Dps368, na téma revizní lékaři 
zdravotních pojišťoven, (§16,19,19a), jejich pravomoce  a povinnosti,  vztah k  ústavnosti  
navrhovaných  forem.     
Usn.  č. 2019 / 033b: Výbor ČDS vyslovil souhlas  

 
Ad 13c. PSSZV, nový statut a  jednací řád.            Ref. Merhaut 
Merhaut informoval o nekonečném zápasu o  vydobytí lepších podmínek při jednáních o 
výkonech.  PSSZV pracuje  na  základě příkazů  ministra, zvaných Statut a jednací řád. Ten  
novelizován v 10/2018.  Je uvedeno, aby nový kód mohl být přijat komisí PSSZV, musí být 
pro nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovacím. Nově  musí být pro 
nadpoloviční většina ze  všech členů komise    ( tj  z přítomných i nepřítomných ), a dále aby  
návrh prošel, může být maximálně  jeden člen  proti,  dva a více proti  už návrh neprojde.     
Závěr: Atypie, která nemá v parlamentních systémech obdobu.   
Usn.  č. 2019 / 033c: Výbor ČDS vyslovil souhlas  
   
Ad 14.  Další 
Ad 14a. Lilly- ČDS smlouva o podpoře 55.EASD Barcelona.                
Firma Lilly navrhla výboru ČDS smlouvu na účast mladých kolegů na jmenovaném kongresu, 
přičemž firma  Lilly poskytne 300 000,- Kč na výdaje nutné k učasti 10 - 15 odborníků. 
Smlouva podepsána, výbor ČDS děkuje firmě Lilly. Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že dar 
lze využít pro veškeré náklady nebo jen část nákladů osoby obdarované. Kriteria výběru 
uchazečů jsou dána předpisem č 2 ČDS.  
Problematický je odstavec „ČDS odškodní, bude bránit a ochrání společnost Lilly, její 
spřízněné osoby, nástupce a postupníky a jejich členy představenstva, vedoucí pracovníky, 
zprostředkovatele a zástupce před veškerými ztrátami, škodami, újmami nebo výdaji 
vzniklými či jakkoliv spojenými s přijetím nebo použitím daru ze strany ČDS nebo vzniklými 
v důsledku jejího porušení této Smlouvy.“ Smlouva obsahuje kapitoly o transparentnosti. Zde 
je nezbytná velká součinnost a obezřetnost obou smluvních stran. Proto musí i letos být 
podepsán uchazečem / (nikoliv obdarovaným)  Dps288, viz příloha. 
Usn.  č. 2019 / 034a: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.   

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per rollam projednané.  
Ad  15. Dotazník  SUKL.  
Prázný rozeslal materiál SUKL, který pojednává o činnosti SUKL ve  věci HoZ (hodnotící 
zprávy) a KLPK. Materiál je k dispozici u Merhauta.  
Usn. č. 2019 / 035: Výbor ČDS  vzal na vědomí.   
 
Ad 16.Kód  KAN. 
Pelikánová  informovala, že IKEM  vytvořil  registrační  výkon  kódu KAN (kardiovaskulární  
autonomní  neuropathie). Byla následně  podána  žádost o projednání RL KAN v PSSZV.  
Usn. č. 2019 / 036:   Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.   



Ad 17. Znění bodu 13b  Zápisu   č.05.  
Merhaut dne 11 03 2019 oslovil dopisem Dps363 výbor ČDS, aby  se jeho členové vyjádřili k 
zápisu č 05, bod 13b, protože tento byl rozporován.  Dnes tj 13 03 2019, ve 12,00  Merhaut 
evidoval 11 odpovědí, ( Šou, Sza, Pra, Šum, Vyo, Rac, Hra, Olš, Mer, Škr, Hal), přičemž 
všech 11 odpovědí bylo pro status quo, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, 5 členů se 
nevyjádřilo.  
Merhaut uzavřel, že zápis zůstává nezměněn, včetně bodu 13b a požádal členy výboru, aby 
nikdo z hlasování nedovozoval jiné  závěry, hlasovalo se pouze o skutečnosti  v Dps363 
uvedené.  
Usn. č. 2019 / 037: Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 
Ad 18a.  HoZ  SUKL   Inkretiny. 
Výbor ČDS  odsouhlasil na posledním zasedání, že k této hodnotící zprávě Inkretiny 
setrváváme na stanoviscích, které jsme v dopisech zaslali na SÚKL v 2018.  Prázný sepsal  
naše vyjádření, které pouze shrnuje loňské dopisy, neobsahuje nic nového ani jiného.   
Merhaut uzavřel, že text stanoviska zůstává nezměněn. Ke dni 19 03 2019 k 12,00 hlasovalo 
11 členů pro (Zem, Ruš, Vyo, Lac, Rač, Pel, Mer, Škr, Olš, Hra, Šum), nikdo nebyl proti, 
nikdo se  nezdržel, 5 členů  nehlasovalo. 
Usn. č. 2019 / 038a:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 
Ad 18b. Volby do výboru sekce  dětský diabetes.   

V lednu a únoru 2019 proběhly volby.Volební komise  zasedla 26 02 2019. Zvoleni 
byli Šumník, Škvor, Petruželková, náhradníci Venháčová, Koloušková, Filáková. 
Následně si členové nového výboru sekce zvolili svého předsedu prof. Šumníka. 
Vyčkáno 30 dní, nedošly žádné podněty či stížnosti, volba je  tedy  uzavřena.  
Usn. č. 2019 / 038b:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 
Ad 18c. Hodnotící zprávy SUKL. 
SÚKL zaslal hodnotící zprávy k léčivům Segluromet, Steglatro, Xultophy. Na předchozí 
zprávy žádnou zásadní reakci nemáme kromě opakovaného požadavku na HbA1c, který 
jsme řešili v našem nedávném stanovisku k hloubkové revizi inkretinů, zašlu prof. Švihovcovi 
odpověď, že připomínky nemáme.  
Usn.č. 2019 / 038c:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.   

Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
aa) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2019 / 039aa: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených lékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP. 
  
MUDr. Alice Dundrová, 1979, Interní oddělení Nemocnice Blansko  
MUDr. Jitka Hazdrová, 1991, IKEM, Centrum diabetologie   
MUDr. Martina Vodičková, 1992, FN Plzeň, I. Interní klinika 
MUDr. Radka Tichá, 1975, Milan Kvapil s.r.o., Diabet. a int. ambulance Příbram 
MUDr. Jitka Kynzlová, 1987, Restrial s.r.o., Praha   
MUDr. Eva Papežová, 1983, Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno 
MUDr. Zuzana Solarová, 1977, IKEM, Praha 
MUDr. Gebre Selassie,  Třebíč 
 
ab) Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2019 / 039ab: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP. 
 
MVDr. Alžběta Pátíková, 1990, IKEM, Praha  
RNDr. Petr Zouhar, Ph.D., 1985, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha  
Hana Nováková, 1974, Centrum diabetologie Nemocnice Jihlava  



b)  Byly projednány přihlášky do sekce  sester  ČDS. (5005)   
Usn.  č. 2019 / 039b:  Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce sester ČDS: 
 
Hana Nováková, 1974, Centrum diabetologie Nemocnice Jihlava 
  
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS. (5006) 
Usn.  č. 2019 / 039c:  Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:   
  
MUDr. Jitka Hazdrová, 1991, IKEM, Centrum diabetologie 
 
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS. (5008) 
Usn.  č. 2019 / 039d: Výbor ČDS schválil za členy Technologické sekce ČDS:    
 
Hana Nováková, 1974, Centrum diabetologie Nemocnice Jihlava    
 
e)Byly projednány Nové podiatrické ambulance.   
Usn.  Č. 2019 / 039e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance: 
---  
f )Byla projednána  nová edukační pracoviště. 
Usn.  Č. 2019 / 039f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:  
 
MUDr. Löblová, České  Budějovice 
MUDr. Špitálníková, Chotěboř 
MUDr. Cikl,  Ivančice 
MUDr. Gebre Selassie, Třebíč 
 
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie (sDd) ČDS. (5007)  
Usn.  č. 2019 / 039g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce:  
---   
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství  ČDS.(5004)  
Usn.  č. 2019 / 039h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství: 
 
MUDr. Alice Dundrová, 1979, Interní oddělení Nemocnice Blansko   
MUDr. Jitka Kynzlová, 1987, Restrial s.r.o., Praha 
 
i)Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce  ČDS.(5001)  
Usn.  č. 2019 / 039i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické sekce ČDS:  
--  
Ad 20.  Další zasedání výboru ČDS.  
projednány termíny zasedání výboru ČDS. Usn.  Č. 2019 / 040:   
Další zasedání výboru ČDS dne  28 05 2019 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice. 
Další zasedání výboru ČDS dne  01 10 2019 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice. 
Další zasedání výboru ČDS dne  10 12 2019 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice. 

Zapsal :    MUDr. Tomáš  Merhaut. 
Dne   10 04 2019    
       prof. MUDr. Jan  Škrha, DrSc., MBA, 

Předseda výboru ČDS  ČLS JEP, z.s. 
 
Rozdělovník: 
Web ČDS 
Předsednictvo ČLS JEP 
 
 
 
 



Přílohy  k zápisu č. 06:   
Bod 3a. Legislativa připravovaná PSP, Vláda: 
-Návrh zákona  o léčitelských  službách (Dps355). Rozepsán podrobně  už minule.   
 
-NNZ551/1991Sb a 280/1992Sb. 
Cílem návrhu zákona je zavedení transparentního obsazování správních a dozorčích rad 
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby způsob obsazování dotčených orgánů 
odpovídal nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15, který s účinností od 1. října 2019 
ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů 
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. 
 

-Návrh zákona, kterým se mění zákon 378/2007 Sb., o léčivech  a zákon 48/1997 Sb.,  o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.          
Cílem je zajistit dostupnost léčivých přípravků důležitých pro poskytování zdravotní péče. 
Návrhem jsou regulovány pouze dodávky hrazených léčivých přípravků předepisovaných a 
hrazených na recept, které nejsou dostupné v běžné distribuční síti. Ostatní léčivé přípravky 
takto regulované nebudou. Objednávání a zajišťování dodávek bude probíhat 
prostřednictvím tzv. emergentního systému, který držitel rozhodnutí o registraci léčivého 
přípravku hrazeného ze zdravotního pojištění, předepisovaného na recept, bude mít 
povinnost zřídit a provozovat. Bude se jednat o elektronický automatizovaný informační 
systém.  
  
-NNZ 48/97 Sb., 03-2019. 
Vnitřní připomínkové řízení, stěžejní jsou § 16,19. Snaha ukotvit tzv. revizní komise  
zdravotních pojišťoven. Tyto by schvalovaly léčbu pacientů. 
Oblast rozhodování o nároku pojištěnce- ustanovení, která tuto podmínku výslovně obsahují: 
-podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. je předchozího souhlasu revizního lékaře třeba v případě 
úhrady zdravotních služeb jinak zdravotní pojišťovnou nehrazených, je-li poskytnutí takových 
zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce  
-podle § 33 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je potvrzení revizního lékaře nezbytné k úhradě 
léčebně rehabilitační péče, poskytované jako nezbytné součásti léčebného procesu, jejíž 
poskytnutí doporučil ošetřující lékař  
-podle § 33 odst. odst. 10 a 11 schválení revizního lékaře podléhá rovněž prodloužení 
stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu 
poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče a prodloužení 
opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně 
rehabilitační péče na 21 dnů   
-rozhodnutí revizního lékaře vyžadováno tam, kde je jím podmíněna úhrada konkrétních 
zdravotních výkonů (§ 15 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), zdravotnických prostředků (§ 15 
odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.), kdy jim byla v řízení podle části šesté zákona č. 48/1997 
Sb. stanovena jako podmínka úhrady schválení revizním lékařem příslušné zdravotní 
pojišťovny. 
V návaznosti na recentní judikaturu soudů rozhodujících ve správním soudnictví je 
postaveno na jisto, že rozhodnutí revizního lékaře (zdravotní pojišťovny) je 
vrchnostenským úkonem, jímž je zasahováno do práv pojištěnce garantovaných mu 
Listinou základních práv a svobod.    
  
-Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.  
-Návrh novely vyh 98-12 o dokumentaci. 
-NNZ 36/67 Sb., o znalcích,  po 52 letech novela.  32 dní trvalo v PSP sepisování pozm. 
Návrhy ve 3 čtení, deadline  SEN je 08 05 2019.!!!!! 
 
-Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů a o změně nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení úhrad za zkoušky,       



-Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a 
některých dalších dokladů o vzdělání lékařů.       
-Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného 
dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti projednáván 
v připomínkové řízení. 


