Zápis z 1. zasedání nového výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 09. 04. 2014 od 13,30 hodin, Luhačovice.
(Salonek, KD Electra, Luhačovice.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): MUDr. Alena Adamíková, Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., 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, PhD., MUDr.
Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, PhD,
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová,
DrSc.,Doc. MUDr. Martin Prázný, PhD, MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,
PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD, MUDr. Jitka
Zemanová.
Host: Šárka Kopecká
Omluveni: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání bodu 1) řídila předsedkyně odstupujícího výboru ČDS Prof. MUDr. Terezie
Pelikánová. Jednání bodu 3) řídil MUDr. Tomáš Merhaut, pověřený předsedou volební
komise MUDr. Michalem Dubským, PhD . Jednání bodu 4) a dalších řídila nově zvolená
předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová. Jednání zahájeno dne 09. 04. 2014
ve 13,30 a ukončeno v 15,00. Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Přivítání členů nového výboru ČDS.
2. Výsledky voleb do výboru a RK ČDS.
3. Volby funkcionářů nového výboru ČDS.
4. Předání agendy novému předsedovi, obsah rozpracovaných témat.
5. Těhotenství a diabetes.
6. Vyh. 277 / 2004 Sb., problematika hypoglykemií u řidičů.
7. Různé .
a)Kongres Luhačovice 51 – 2015 termín.
b)Jednání v Senátu ČR o diabetu.
c) Zkratky DIA a END samostatně pro léčiva.
d)Další žádosti.
8. SUKL hodnotící zprávy.
9. Noví členové ČDS. Nové podiatrické ambulance. Nová edukační pracoviště.
10. Další zasedání výboru ČDS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1. Přivítání členů nového výboru ČDS.
Předsedkyně odstupujícího výboru ČDS přivítala přítomné členy nově zvoleného výboru
ČDS ČLS JEP.
Ad 2. Výsledky voleb do výboru a RK ČDS.
Referovala MUDr. Kopecká členka volební komise.
Do výboru ČDS byli zvoleni (bez titulů): Pelikánová, Rušavý, Škrha, Kvapil, Račická,
Lacigová, Haluzík, Hradec, Jirkovská, Merhaut, Anděl, Olšovský, Brož, Svačina, Šumník.
Do Revizní komise ČDS byli zvoleni: Zemanová, Prázný, Adamíková.
Náhradníci jsou uvedeni v zápise volební komise ze dne 24 02 2014.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 49:
Výbor ČDS vzal na vědomí zprávu Volební komise ČDS ČLS JEP.
Ad 3. Volby funkcionářů nového Výboru a RK ČDS. Bod zahájen ve 13,50.
Jednání řídil MUDr. Tomáš Merhaut. K jednání byl vybaven jednomyslným souhlasem nově
zvolených členů výboru ČDS a pověřením předsedy volební komise:

Praha, 7. 4. 2014
Pověřuji zástupce Výboru České diabetologické společnosti MUDr. Tomáše Merhauta
vyhlášením výsledků voleb do Výboru České diabetologické společnosti na jeho zasedání 9.
4. 2014 v Luhačovicích.

MUDr. Michal Dubský, Ph.D.,předseda volební komise
Praha, 7. 4. 2014
Pověřuji zástupce Výboru České diabetologické společnosti MUDr. Tomáše Merhauta
moderováním průběhu voleb statutárních zástupců do Výboru České diabetologické
společnosti na jeho zasedání 9. 4. 2014 v Luhačovicích.
MUDr. Michal Dubský, Ph.D., v . r . předseda volební komise
MUDr. Merhaut Přítomné seznámil se základními §§ Stanov, Jednacího a Volebního řádu:
-Zahájení voleb funkcionářů podle JŘ, § 3 odst 1: Jednání orgánu může být v oznámený čas
zahájeno a orgán se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s
právem hlasovat.
-JŘ §3, odst 2: Není-li jednání orgánů uvedených v § 5, odst. 1, písm. a), odst. 2, písm. a)
Stanov a v § 9, odst. a) a b) Stanov usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu 10 minut od
oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno za
usnášeníschopné, usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj
nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat. Jednání může být zahájeno a
prohlášeno za usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 1/5 členů s právem hlasovat.
-VŘ, § 5.,odst. 1: Při volbě do výboru organizační složky, revizní komise organizační složky,
předsednictva ČLS JEP a revizní komise ČLS JEP musí být uplatněno tajné hlasování. Při
volbě do ostatních orgánů může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování podle
rozhodnutí účastníků jednání s právem volit (dále jen „oprávněných voličů“).
-VŘ § 5, odst. 2: Pro platnost volby platí ustanovení § 3 Jednacího řádu. Za členy orgánů
zvolen stanovený počet těch osob, které obdržely nejvíce hlasů. Obdrželo-li více kandidátů
na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhodne losování za účasti
volební komise. Funkcionáři jsou zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu hlasů oprávněných
voličů.
S ohledem na absenci předsedy volební komise MUDr.Merhaut navrhl nejdříve volit
předsedu RK, aby byl plně konstituovaný a funkční kontrolní orgán. Předsedu RK ČDS zvolí
tři členové RK.
A)Funkcionáře výboru ČDS ČLS JEP volí jen nově zvolení členové výboru (15).
Podle JŘ, § 2,odst 2, odst. 4: Právo účastnit se jednání orgánu mají jeho řádní členové
Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jeho řádní členové, Převedení práva hlasovat
na jiného člena je nepřípustné.
Podle JŘ, § 3,odst 1: Jednání orgánu může být v oznámený čas zahájeno a orgán se může
platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat.
Podle VŘ, § 4, odst.1: Právo volit do orgánů organizační složky mají řádní členové.
Odhlasováno jednomyslně, funkcionáře výboru ČDS volí 15 nově zvolených členů výboru.
B) Hlasování o tajné volbě či veřejné volbě (aklamaci )
Podle VŘ, § 5, odst.1 Při volbě do výboru organizační složky, revizní komise organizační
složky, předsednictva ČLS JEP a revizní komise ČLS JEP musí být uplatněno tajné
hlasování. Při volbě do ostatních orgánů může být uplatněno tajné nebo veřejné hlasování
podle rozhodnutí účastníků jednání s právem volit (dále jen „oprávněných voličů“).
Odhlasováno jednomyslně volba všech funkcí proběhne jako tajná volba.
C) Hlasování o volených funkcích: předseda,vědecký sekretář, místopředsedové, pokladník.
Podle Stanovy, § 7, odst. 4, písm.a) Výbor organizační složky má oprávnění:volit ze svého
středu předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, hospodáře (pokladníka) a další
funkcionáře. Pokud se výbor nevyjádří respektive vysloví souhlas se status quo , budou
voleny funkce jako před 4 lety.
Odhlasováno jednomyslně, že volit se budou funkcionáři do výše uvedených funkcí.

D) Hlasování o pořadí volených funkcionářů.
Odhlasováno jednomyslně, že pořadí hlasovaných funkcí bude jak uvedeno v bodě sub C).
Odhlasováno jednomyslně, že Statutárním zástupcem předsedy organizační složky ČDS
bude zvolený vědecký sekretář.
E) Hlasování o počtu volebních kol.
Podle VŘ §8, odst.4: Výbor ČDS stanoví jednokolové či dvoukolové volby, což uvede
v usnesení, a stanoví termíny zahájení ukončení aktu volebních kol. § 8, odst.1: Volby do
stálých orgánů se konají zpravidla jednokolovým způsobem. O dvoukolovém způsobu voleb
může rozhodnout orgán, který vyhlásil volby.
Odhlasováno jednomyslně, že volby budou jednokolové.
F) Hlasování o jednotlivých personálních návrzích na obsazení funkcí
Podle JŘ, § 3, odst. 2: Pro platnost volby platí ustanovení § 3 Jednacího řádu. Za členy
orgánů je zvolen stanovený počet těch osob, které obdržely nejvíce hlasů. Obdrželo-li více
kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhodne losování za
účasti volební komise. Funkcionáři jsou zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu hlasů
oprávněných voličů.
Ad 3a. Volba předsedy organizační složky ČDS ČLS JEP.
Výsledek: prof. Pelikánová 8 hlasů, prof. Kvapil 6 hlasů.
Ad 3b. Volba Vědeckého sekretáře.
Výsledek: prof. Rušavý 14 hlasů.
Ad 3c. Volba místopředsedů.
Výsledek: MUDr. Račická 12 hlasů, 2 neplatné.
Prof. Škrha 13 hlasů, 1 neplatný.
Ad 3d. Volba pokladníka (hospodáře).
Výsledek: MUDr. Hradec 13 hlasů, 1 neplatný.
Ad 3e. Volba předsedy RK.
Výsledek: Doc. Prázný, 2 hlasy.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 50:
Výbor ČDS zvolil ze svých 15 členů funkcionáře (orgán výkonné moci), Revizní komise
ze svých tří členů zvolila předsedu (orgán kontrolní moci.)
Výbor ČDS přijal výsledky voleb funkcionářů a poblahopřál zvoleným kolegyním a kolegům.
Zvoleni byli:
Předsedkyně :
Vědecký sekretář:
Místopředsedové:
Pokladník:
Předseda RK:

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD
MUDr. Eva Račická
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc
MUDr. Jiří Hradec
Doc.MUDr. Martin Prázný, PhD

Ad 4. Předání agendy novému předsedovi, obsah rozpracovaných témat.
Referoval MUDr. Merhaut . Jedná se o rozpracované či jinak neuzavřené body, které bude
dále řešit nový výbor. Jedná se zejména o: NDP, Novinky v legislativě, Jednání o
preskribčních omezeních pro PL, Podiatrická sekce, Sazebník výkonů, Těhotenství a
diabetes, Aktualizace standardů léčby DM2, Podmínky podpory účasti na

kongresech,Jednání se ZP a SUKL, Regulace ZP, Dostupnost diabetických léčiv,
Preskribční omezení, Vyh. 277 / 2004 Sb., problematika hypoglykemií u řidičů, Aktualiizace
web stránek ČDS, Vyh. 450/2004 Sb o označování obsahu a gramáže cukrů v potravině,
PSSZV, statut, současný stav, SUKL Hodnotící zprávy. Indikační lázeňský seznam.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 51:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s předáním agendy.
Ad 5. Těhotenství a diabetes.
Referovala prof. Pelikánová: Materiál byl odeslán do DMEV k tisku a k vyvěšení na
www.diab.cz. Dalším jednáním s ČGPS je pověřena d. Andělová, t.j vytvořit stručný materiál
pro potřeby diagnostiky GDM. Nová diagnostická kritéria bude nutné zohlednit v dalších
doporučeních např. v doporučeních pro laboratorní diagnostiku (k jednání s ČSKB).
Ad 6. Vyh. 277 / 2004 Sb., problematika hypoglykemií u řidičů.
Referovali prof Jirkovská a MUDr Merhaut. Na tématu pracují právníci DAČR, první výstupy
lze očekávat kolem 20 04 2014.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 52:
Výbor ČDS projednal tématiku a informaci vzal na vědomí.
Ad 7. Různé.
a) Kongres Luhačovice 51 – 2015 termín.
Výbor ČDS po krátké diskusi schválil termín a místo konání Kongresu 51 – rok 2015.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 53:
Výbor ČDS projednal
tématiku
a rozhodl, že
Kongres 51.
Luhačovické
diabetologické dny se bude konat ve dnech 16. – 18. 04. 2015, dne 15 04 2015 se bude
konat výborová schůze ČDS a proběhnou presymposia.
b)Jednání v Senátu ČR o diabetu.
Referovala prof. Pelikánová. Podala informaci, že Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
(Senát parlamentu České republiky) vedený jeho předsedou Milošem Janečkem projednal
dne 18.3. 2014 na své schůzi za účasti zástupců ČDS a DAČR (Terezie Pelikánová a Milan
Kvapil) vybrané otázky související s epidemií diabetu v České republice a přijal prohlášení,
v němž podpořil implementaci Národního diabetologického programu 2012-2022.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 54:
Výbor ČDS projednal a vzal na vědomí referovanou tématiku a vyslovil uspokojení nad
prohlášením.
c)Zkratky DIA a END samostatně pro léčiva.
Referovala prof. Pelikánová. Seznámila výbor s návrhem SUKL ( cestou KLPK Prof.
Švihovec), že pro léčiva se budou používat zkratky pro obory diabetologie a endokrinologie
samostatně, formou zkratek DIA, END. Výbor ČDS konsttatoval, že navrhované použítí
zkratek je pplně v souladu se zákonem 48/1997 Sb., jeho § 39a a následující, a je plně
v souladu se zákonem 95/2004 Sb., kde je stanoveno, že obě specializované způsobilosti
k daným oborům se posuzují samostatně.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 55:
Výbor ČDS projednal referovanou tématiku a vyslovil souhlas.
d)Další žádosti.
Žádost o podporu screeningu diabetu v lékárnách, společný projekt ČLnK a ČDS, žádost
UZIS o úpravu ročního výkazu o činnosti (MUDr. Zvolský spojení Dia a Endo ), žádost firmy

NovoNordisk k projednání tématu Tresiba, Žádost fi Medtronik – úhrada spotřebního
materiálu budou projednány per rollam. Materiály rozešle prof. Pelikánová.
Ad 8. SUKL hodnotící zprávy.
Nebylo projednáno, žádné žádosti nedošly.
Ad 9. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 56:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP:
MUDr. Kateřina Anderlová, Mezi Domy 1085, Jesenice
RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D., Národní 8, Praha 1
MUDr.Hana Kahleová,Ph.D.Centrum diabetologie IKEM Praha,Vídeňská1958/9,Praha 4-Krč
Ing. Anna Kotrbova-Kozak, PhD., Řebnikova 2132, Hostivice
Doc. MUDr. Marie Černá, CSc., Hrudičkova 2097/28, Praha 4
MUDr. Jan Šoupal, III. Interní klinika VFN, U Nemocnice 1, Praha 2
b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
žádné nedošly.
c)Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS .
žádné nedošly.
d)Nebyly projednány schváleny Nové podiatrické ambulance.
Žádné žádosti nedošly.
e)Nebyla projednána a schválena Nová edukační pracoviště.
Žádné žádosti nedošly.
Ad 10. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 57:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 27 05 2014 v 11,00 , Kampa, hotel Stará
Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1
--------------------------------------------------------------Zapsal : Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD,
MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 09 04 2014
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP
Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

