
Zápis z 15.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  21 02 2017  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., MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D,   MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., 
MBA,     Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jitka Zemanová. 
Omluveni: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.,, MUDr. 
Jindřich Olšovský, Ph.D, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,  Prof. MUDr. Jan Škrha, 
DrSc.,MBA, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně. Jednání  bylo zahájeno   dne 21 02 2017  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 / 2004 Sb.          Merhaut  
3.     Novinky v legislativě.                                                                 Merhaut  
4.     Restart DIA-DRG.                Pelikánová 
5.     Kongres 53. Luhačovice 2017.         Pelikánová  
6.     Web stránky ČDS.            Merhaut  
7.     Doporučené postupy. Prevence a léčba diabetu (SD).       Pelikánová 
8.     Smlouva ČDS-Lillly EASD 2017 Lisboa. Předpis č.2 nov.      Merhaut/Pelikánová                        
9.     Kongres XXIV. ČIS Praha. Blok ĆDS.                                       Pelikánová  

      10.   Registr diabetiků  podle Z 372/2011 Sb.                                   Pelikánová 
11.   Blok Informace pokladníka.            Hradec 
12.   Blok Sekcí: Technologie. Podiatrie.  Edukace.                       Jirkovská    
13.   Blok VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace preskripce Léky, PZT.                
   a)  Podpisy cenových dodatků 2017.              Merhaut/Račická  
   b)  Poukaz  PZT, povinné označení trvalá, dočasná.        Merhaut 
   c)  Jednání ČDS s VZP/SZP o Kódech výkonů.        Pelikánová, Račická. 
14.   Další. 
   a)  Nabídka spolupráce se Svazem diabetiků.                   Pelikánová   
   b)  Zpráva z Akreditační komise  MZ  endokrino/diabetol.         Pelikánová 
   c)  NNVyh493/2002 Sb., zbrojní pas.        Brož   
   d)  Vyh134/1998Sb., tarify L1,2,3. Odbornost 802.                      Merhaut  
   e)  Diabetologická centra. Dětská diabetologická centra.          Šumník/Merhaut  
   f )  Registr Čenda.             Šumník  
     
 
Per rollam projednané: 
 15. IDF- rozpočet 2017.  
 16. TV-DiaClub.   
 17.  Doplňující jmenování do výběrových komisí KÚ Olomouc.  
 18a.Předplatné časopisu  VnL pro členy  ČDS.  
 18b.IDF statistický  formulář.  
 18c.Dar- smlouva Lilly-ČDS pro mladé lékaře EASD 2017.   
 18d.Smlouva ČDS- AKPanýr. 
 18e.Návrh zákona Universitní nemocnice. 
 18f. Dopis  na VZP k uznávání kodu prevence diabetické nohy. 
 18g.Dopis na MZ ČR-problematika nenasmlouvávání nových kódů. 
 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.14  ze zasedání výboru ČDS v 12 / 2016 a konstatováno,   
že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.   
Usn. č. 2017 / 001:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  

Ad 2. Novela Zákona 95/2004 Sb.                                        Ref.Merhaut 
NNZ95(=Tisk 723 psp), který se týká postgraduálního vzdělávání, byl jednán Senátem, ten 
zamítl celou předlohu. Ta zpět do PSP, kde  podle Z 90/95Sb, § 97, odst. 3 byla  31 01 17  
schválena valnou většinou hlasů sněmovny a 14 02 2017 byla   podepsána prezidentem  
republiky. Zásadní pro nás je, že zůstává samostatný  obor endokrino/diabetologie, kmen je 
prodloužen na 30 měsíců, nově je zařazena zkouška po kmeni, trvání celkem s kmenem 5 
let. Jakmile vyjde ve sbírce zákonů, Merhaut rozešle výboru. 
Usn. č. 2017 / 002: Výbor ČDS  vzal na vědomí, vyslovil uspokojení. Náplň oboru ve vztahu 
k dětské endokrinologii a diabetologii bude předmětem společných jednání se zástupci ČES. 

Ad 3. Novinky v legislativě.                                                         Ref. Merhaut.        
Zásadní rozpracované materie a jejich stav schvalování: s končícím volebním obdobím se 
snižuje počet materií, které mají být letos dokončeny, schváleny. Viz příloha bod 3. 
Usn. č. 2017 / 003:  Výbor ČDS vzal na vědomí.   
  
Ad  4. Restart DIA-DR G.                         Ref. Pelikánová.  

      Restart DRG skupiny – probíhá aktivní komunikace s doc. Duškem a Mgr. Pavlíkem (vedoucí 
skupiny restart DRG MZ. Za obecné dg. v diabetologii komunikuje dr. Girman, za diabetická 
noha prof. Jirkovská a za interní metabolickou péči prof Kvapil.   
Usn. č. 2017 / 004: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 5. Kongres 53. Luhačovice 2017.             Ref. Pelikánová   
Termín  05 - 08 04 2017. U z vybraných přednášejících v rámci ČDS sympozií a workshopů - 
Dušek, Rychlík, Fried, Špíšek, Beneš- bylo rozhodnuto odpustit   kongresový poplatek, 
uhradit cestovné a  ubytování. Doc Šumník vyzval k zahájení  jednání o kongresových 
novinách. 
Usn.  č. 2017 / 005: Výbor ČDS vyslovil  souhlas s uvedeným. Další v kompetenci OPVKL. 
 
Ad 6. Diabetologické Web stránky.                                          Ref.  Merhaut . 
Nový vzhled stránek posouzen výborem jako velmi dobrý.  Merhaut zkontroloval některé 
stránky webu, drobnosti opraveny  (Picková - opravy rychlé.)Věci ad web cestou Jelínková.  
Usn.  č. 2017 / 006:  Výbor ČDS vyslovil  souhlas se shora  uvedeným. 
 
Ad 7. Doporučené postupy. Prevence a léčba diabetu 2. typu (SD).   Ref. Pelikánová 

      Úkol je rozpracován. Minule navržené nové DP (perioperační péče a NAFLD)- jednání zatím 
nezahájeno. 
Usn.  č. 2017 / 007: Výbor ČDS vyslovil  souhlas.   
   
Ad 8. Smlouva ČDS-Lillly EASD 2017. Předpis č. 2nov.         Ref. Merhaut, Pelikánová 
Podepsána smlouva Lilly-ČDS, hmotně zajistí mladým lékařům zúčastnit  se EASD 2017 
Dárce FaFi  Lilly předložila znění smlouvy shodné s 2016. Jiný návrh nebyl  akceptován.  
Výbor ČDS za situace některých pro něho  nevýhodných podmínek   souhlasí s podpisem 
Pelikánové za výbor ČDS a s realizací podle této smlouvy, protože nepodepsání by  
znamenalo neposkytnutí daru a zabránění účasti mladých lékařů  na kongresu.  
Konání EASD  53. kongres od 11 09 do 15. 09 2017 (Lisboa, Portugal).  Lilly nabídla ve čl.II. 
10 - 15 stipendií, v čl. III.  celkovou částku 350.000 Kč.  Výbor odhlasoval 10 stipendií, tedy 
částku 35 000,- Kč./ osobu. Kriteria:  1) lékař, vyškolený či  ve specializační přípravě v oboru 
dia/ endokrinologie nebo vědecký pracovník, 2) žádající, který aktivně zašle na EASD 
abstrakt, 3) žádající je schopen  komunikovat anglicky. Termín  schválení lékařů nominantů 
bude stanoven později.  



Všichni uchazeči o stipendium musí podepsat souhlas s podmínkami dárce Lilly. 
Odmítnutí podepsání souhlasu vylučuje uchazeče zařadit do výběru kandidátů žádajících o 
podporu. Důvodem je znění smlouvy, kdy kolegové  mají některé závazky, plynoucí jim ze  
smlouvy, i když nejsou  podepisující stranou. Výbor ČDS schválil znění dopisu i 
mechanismus výběru uchazečů.  ( viz příloha, bod.č. 8.) 
V souvislosti s Lilly smlouvou  je nezbytné provést malý upgrade Předpisu ČDS č. 2. Merhaut 
předložil navrhované  změny, které odhlasovány.  Merhaut rozešle a ad web.. 
Usn. č. 2017 / 008:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.  ( blíže viz příloha k bodu 8.)   

Ad 9. Kongres XXIV ČIS Praha. Blok ĆDS.                               Ref.Pelikánová  
      Ve dnech 29. 10. - 1. 11. 2017 se koná XXIV. sjezd ČIS ČLS JEP v Kongresovém centru 

v Praze. Výzva, aby  výbor  ČDS připravil  program bloku ČDS v dělce 60 min s názvy 
sdělení  a autory a zaslal toto  nejpozději do 31. 05 2017. Předběžný návrh: 3x20min:  
Prázný, Haluzík, Jirkovská. ČIS oznámí Pelikánová včetně  témat přednášejících. 
Usn. č. 2017 / 009:  Výbor ČDS schválil shora uvedené.    
 
Ad 10. Registr diabetiků  podle Z 372/2011 Sb.                      Ref. Pelikánová 

      Podána  informace o proběhlé schůzce s  Doc Duškem (ředitel  UZIS) na  MZ ČR. Za  výbor   
      se zúčastnili Pelikánová, Kvapil, Prázný, Haluzík, Brož. Doc Dušek přislíbil zaslání návrhu 
sbíraných údajů k připomínkování (zatím nedorazilo). Prezentace Doc. Duška je očekávána 
v rámci sympozia ČDS v Luhačovicích. 

Usn. č. 2017 / 010:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas.  
   
Ad 11. Informace  pokladníka.                                                  Ref.  Hradec         
Výsledky hospodaření za rok 2016 je negativní výsledek - nutno šetřit.  Pokladník zpracuje 
s Merhautem skutečnost za rok 2016 a schválené výdaje na rok 2017 dle zápisů z jednání 
výboru – informace e-mailem všem členům výboru. 
Zásadní  Upozornění: Od 1.1.2017 zákaz příjmu peněz v HOTOVOSTI Vzhledem k zavedení 
Elektronické Evidence Tržeb (EET) je ČLS JEP nucena nepřijímat platby v hotovosti, 
platebními kartami nebo šekem. Od 01.01. 2017 lze všechny příjmy (zejména registrační 
poplatky, ale i např. úhrady faktur) realizovat pouze bankovním převodem. Platby 
realizované jiným způsobem nebude možné připsat ve prospěch organizační složky. 
Kontrola výkazu zahraničních cest: druhé cesty Jirkovská Jarmila a Dubský souhlas na 
výjimku podle § 9  Předpisu č. 2. 
Usn. č. 2017 / 011: Výbor ČDS vzal na  vědomí a vyslovil souhlas s uvedenými fakty.   
  
Ad 12. Blok Sekcí: Technologie,  Podiatrie. Edukace.           Ref.  Jirkovská. 
a)Technologická sekce ČDS: Merhaut vytvořil a poslal Rušavému zřizovací dekret a 
jmenovací dekret předsedy přípravného  výboru( Pelikánová, Kožnarová,  Kvapil,  Štechová, 
Brož , Šumník, Obermanová  Prázný, J. Šoupal  Rušavý). Po doplnění členů, kteří musí být  
členy ČDS, budou provedeny volby nového vedení sekce.   Jmenování předsedy 
přípravného výboru – Rušavý, má platnost do řádných voleb v 10/2017, výbor ČDS může 
prodloužit termín z vážných  důvodů nejpozději však do 31 12 2017.  
Usn. č. 2017 / 012a: Výbor ČDS vzal na  vědomí a vyslovil souhlas. 
                                  
b) Podiatrická sekce ČDS:  Logo sekce, výbor ČDS  souhlasí. Použito  musí být  v souladu 
s předpisy ČLS. Logo není vázáno ani zatíženo  autorskými  právy. Výbor souhlasí 
s bulletinem podiatrické sekce, odpovědnost za  obsah nese Výbor podiatrické sekce ČDS. 
Bulletin  2x ročně bude distribuován elektronicky členům podiatrické sekce (nejsou námitky 
proti křestu Bulletinu v rámci workshopu sekce v Luhačovicích. Výkon Zhotovení speciálních 
kontaktních fixací a dlah u syndromu diabetické nohy nebyl schválen komisí MZ, další 
jednání Jirkovská, Fejfarová a  Krawczyk. Jirkovská je nadále pověřena dalším jednáním s 
RNDr.T. Pavlíkem o restartu DRG pro syndrom diabetické nohy. Připraven bude dopis na 
VZP týkající se nasmlouvání výkonu Ošetření preulcerozních lezí vyškolenou sestrou na 
indikaci lékaře. Konference syndrom diabetické nohy s workshopem pro podiatrické 



ambulance pořádáná CD IKEM pod záštitou ČDS bude 23.- 24.11.  2017.  Vnitřní audit 
podiatrií proběhl v roce 2016, bude referován v Luhačovicích, další proběhne v roce 2018. 
Kurz pro podiatrické sestry proběhne 8.-11.6. a 9. - 11.11.2017 v IKEM, lze hlásit  zájemkyně 
z řad sester (kace@ikem.cz). 
Usn. č.  2017 / 012b: Výbor ČDS vzal na vědomí  a vyslovil souhlas s uvedeným. 
  
c) Edukační skupina ČDS: Jirkovská referovala o zahájení programu Skupinová edukace 
pro rok 2017, vstupního workshopu 27.1.17 se účastnilo 12 pracovišť, nyní probíhá kontrola  
přihlášek. Závěrečný workshop plánován 08.12.2017. Úspěšný první ročník tohoto programu 
bude zpopularizován formou článku do DMEV, článku do DiaStylu, článku do Vnitřního 
Lékařství a na konferenci v Luhačovicích. Skupina  připraví  metodickou motivační brožuru 
Skupinová edukace jak na to, vydavatelem bude GEUM, Mgr. Vízner. Výbor ČDS bude 
nápomocen při navázání kontaktů PS pro edukaci s praktickými lékaři a nutričními terapeuty. 
Výbor ČDS souhlasí s dalším jednáním s Preventivním fondem VZP o případné finanční 
podpoře tohoto programu (dr. Jirkovská, dr. Adamíková, dr. Hradec).  
Usn. č.  2017 / 012c: Výbor ČDS vzal na vědomí  a vyslovil souhlas s uvedeným. 
 
Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace preskripce, Léky, PZT.  
Ad 13a. Podpisy cenových dodatků 2017.                        Ref. Merhaut, Račická   
Připomenuto znění Z 48/97 Sb, § 17, odst. 5, podle  kterého se  uzavírají cenové dodatky. Ty 
mohou být podepsány podle předpisu 348/2016 Sb., a nebo podle odst. 5 věta  poslední, po 
dohodě poskytovatele  a  ZP. 
Usn.  č. 2017 / 013a: Výbor vzal na vědomí.  
 
Ad 13b. Poukaz  PZT, povinné označení trvalá, dočasná.  Ref. Merhaut .   
Od 01 01 17 musí být na  PZT Poukazu vyznačeno trvalá či dočasná PZT, jak ukládá 
Metodika verze 6.2. dopl. XXIX. (viz Příloha, bod 13 b) 
Usn. č.  2017 / 013b: Výbor ČDS vzal na  vědomí.   

Ad 13c. Jednání ČDS s VZP/SZP o Kódech výkonů.           Ref. Račická/Pelikánová.  
V mezidobí byly poslány dva  dopisy, na VZP a MZ ohledně trvajících problémů s 
nasmlouváváním nových  kódů – prevence diabetické nohy (viz www.diab.cz), bez odezvy. 
Výbor byl informován o jednáních týkajících se opakované úhrady CGP. Aktivity týkající se 
diabetické nohy – viz výše     
Usn. č.  2016 / 013c: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.    
 
Ad 14.  Další. 

      Ad 14a. Nabídka spolupráce se Svazem diabetiků.                    Ref. Pelikánová 
 Pozvaní  ing. Horák a Mgr Kůtek, předseda a místopředseda Svazu diabetiků se  představili 

jako současné vedení a presentovali písemnou formou i proneseným slovem priority a trendy 
horizontů krátkodobých a střednědobých výhledů. Výbor bude informován o složení 
realizačního týmu a navrhne své konkrétní zástupce. 

      Usn  č. 2017 / 014a: Výbor ČDS  souhlasí s garancí projektu za podmínek uvedených 
v písemném souhlasu ze dne 9.1.2017. Aktivně se zapojí do činnosti realizačního týmu po 
definitivním schválení finančních prostředků. 
 
Ad 14b. Zpráva z Akreditační komise  MZ  endokrino/diabetol.      Ref. Pelikánová    
Dne 15 02 17 se sešla AK MZ endokrino/diabetol. Diskuse nad zněním novely zákona 
95/2004 Sb. Merhaut rozeslal aktuální stav k 160217 Akreditovaných pracovišť všech 
odborností lékařských. Předběžně nastíněn nový vzdělávací program a  legislativní vztah 
dospělé a dětské pediatrie viz bod 2. 
Usn  č. 2017 / 014 b: Výbor ČDS  projednal téma a rozhodl jak uvedeno. 
  
Ad 14c. NNVyh 493/2002 Sb., zbrojní pas.                                Ref.  Brož  

http://www.diab.cz/


Výbor ČDS požádán z MZ ČR o spolupráci při novele uvedeného předpisu k Z 119/2002 Sb. 
Jde o harmonizační normu s EU, je snaha strukturu a terminologii vyhlášky přizpůsobit 
předpisu 277 o řidičských průkazech. Brož připravil koncizní materiál k projednání a byl 
pověřen řízením této práce za výbor ČDS. 
Usn  č. 2017 / 014c: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.  

Ad 14d. Vyh134/1998 Sb., tarify L1,2,3. Odbornost 802.                  Ref. Merhaut.  
Alinea da: tarify L1,2,3. 
Zjištěno,   že u některých výkonů je kalkulována cena nositele výkonu na úrovni L1 (lékař s 
odbornou způsobilostí – absolvent) nebo L2 (lékař s certifikátem o absolvování  základního 
kmene) a nikoliv na úrovni L3 (lékař se specializovanou způsobilostí). Vzhledem k tomu, že 
poskytovatel lékařských zdravotních služeb musí disponovat v dané odbornosti lékařem se 
specializovanou způsobilostí (L3), dochází  k podhodnocení lidské práce zahrnuté v 
kalkulačních listech některých výkonů.  Je třeba kontrola v naší dvojodbornosti, jak jsou  
výkony v SZV kalkulovány. Za diabetologii provede Merhaut.  
Usn  č. 2017 / 014da: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.  
 
Alinea db. Odbornost 802: 
Došlo dle  MZ ČR  k administrativní chybě  při překlopení Vyh 421/2016 Sb., do Vyh 134/98 
Sb.,verze  2017, ,a to tak, že vedle nové sloučené kapitoly 802 zůstaly v textu 3 odbornosti, 
které měly být vypuštěny. Podrobně  viz příloha bod 14d, alinea  b).  
   
Ad 14e. Diabetologická centra. Dětská diabetologická centra. Ref Šumník, Merhaut 
DDC evaluační dotazník rozeslán Šumníkem do dětských dia center, po vrácení budou 
materiály vyhodnoceny a DDC budou certifikována.na 5 let.v Luhač. Dále rozhodnuto o  
Reevaluaci center dospělých v. r. 2017 (úprava informací na webu společnosti ), s certifikací 
též na 5 let. Upgrade   formulář pro DC pro dospělé. Základem by měly být 3 oblasti, tedy 
personální a technické vybavení, počet pacientů a edukačně-vědecká role centra (může být i 
lokální). Klíčová je otázka auditu center – raději dříve, neotálet.  
Usn č. 2017 /  014e:   Výbor ČDS vyslovil souhlas.    
 
Ad 14f. Registr Čenda. 
Merhaut zaslal vzor zakládací listiny Registru Čenda, podle Z 101 / 2000 Sb. Šumník po 
vyplnění vrací, rozešle se dle rozdělovníku. Rozhodnutí výbor odsouhlasil 250 000,- Kč/ 
Čenda / rok 2017. 
Usn č. 2017 / 014f:   Výbor ČDS vyslovil souhlas.    
  
Per rollam projednané.  
Ad  15. IDF- rozpočet rok 2017.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Prázný:  Jako členská organizace 
IDF  máme  schválit rozpočet rok 2017. (v příloze je i zpráva prezidenta IDF dr. Sadikota.) 
Jsou určité nejasnosti ve financování IDF v minulých letech, což vedlo patrně i k rezignaci 
části výboru IDF. Merhaut informoval, že  je  sedm subjednotek, každá  účtuje zvlášť a pak  
vše schvaluje  GA. GA zasedá Ix za dva roky, přičemž účetní uzávěrky musí být každoroční  
a je učetně  zakázáno v zemích  EU  převádět  příjmy či výdaje z jednoho kalendářního roku 
do druhého. Tedy pokud se GA schází po dvou letech, tak musí být delegována  pravomoc 
na  někoho jiného, protože vyúčtování bezpodmínečně  musí být roční. Bližší není známo.   
Merhaut tímto potvrzuje, že ke dni 04 01 17 / 20,00 nikdo nehlasoval o rozpočtu IDF              
( 14 vyjádření Pra, Jir, Lac, Šk, Rač, Ada, Hra, Kva, Mer, Bro, Pel, Ruš,Sva,Olš) a jmenovaní  
vzali informaci na vědomí. Odpoví Prázný. 
Usn. č. 2017 / 015: Výbor ČDS vzal informace na  vědomí.  
 
Ad 16. TV DiaClub.                          
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Výbor ČDS požádán Svazem 
diabetiků (SD) o garanci projektu TV-DiaCLUB. Projekt vede Josef Kůtek (místopředseda 



SD)  aktivní spolupráci na 52TV pořadech, ke každému by byli 1-2 námi určení garanti. 
Spoty bez  reklam, finance od nás 0. Celkové náklady 56 milionů, z toho 23 media a  33 mil 
od pojišťoven.Je podpora PSP,VZP, SZÚ,MZ. Souhlas : akce by proběhla i bez nás  a  
zvýšení našich PR aktivit je  žádoucí, máme zájem odbornou  intervencí ovlivnit případné 
chyby a vysvětlovat odborné nejasnosti, naše  absence  na  ose PSP, MZ, VZP, Pacienti  by 
byla taktickou  chybou. Ambiciozní program, do něhož budeme vstupovat.   
Výbor ČDS si klade  podmínku na  autory, aby byla  jasná deklarace mít možnost ovlivňovat 
a modifikovat obsah pořadů. Souhlas podmíněn možností od garance odstoupit v případě, že 
pořady nebudou naplňovat avizovaný odborně správný charakter celého  programu. 
Merhaut tímto potvrzuje, že ke dni 06 01 2017, 08,00 hlasovalo 16 členů, všichni pro, někteří  
s výše uvedenými podmínkami. (pro Pel,Mer,Lac,Jir, Hra,Hal,Škr,Pra,Bro, Rač,Sva,Zem,Kva, 
Šum,Ada, Ruš. Jednáním pověřena  Pelikánová. 
Usn. č. 2017 / 016:   Výbor ČDS vyslovil souhlas s  výše uvedenými připomínkami.  
 
Ad 17. Doplňující jmenování do výběrových komisí KÚ Olomouc.                                      
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per  rollam. Pelikánová navrhla a dala hlasovat 
o novém zástupci ČDS ve výběrových řízeních podle  § 48 Zákona  48/1997 Sb., na 
diabetologické ambulance, konané na KÚ Olomouc. Byl navržen Doc. MUDr. Karásek, PhD, 
vedoucí DC  FN  Olomouc. Původní jmenování  kolegyně Rancové  končí k 31 12 2016. Od 
01 01 2017 bude zástupcem Doc.Karásek. Merhaut a  Jelínková  připraví  jmenovací dekret, 
protože Merhaut  tímto potvrzuje, že ke dni 09 01 2017, k 10,00  vyslovilo souhlas 16 členů  
výboru. Merhaut kolegu telefonicky informoval, Doc. Karásek vyslovil souhlas a přijal úkoly, 
vyplývající z jmenování. Pelikánová informovala  KÚ Olomouc.   
Usn. č. 2017 / 017: Výbor ČDS  vyslovil souhlas s jmenováním Doc.Karáska..   
 
Ad 18a. Předplatné časopisu  VnL pro členy  ČDS.                  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. PHDr Skalková z VnL má zájem  o 
pokračování spolupráce i v  2017. Předplatné 1 500 Kč za rok (vč DPH). Pro členy ČDS  
nabídka v roce 2017  podmínky jako v roce 2016, tj. 75 tis. Kč za  čtvrtletí (celkem 300 tis. Kč 
za rok bez DPH. možnost porovnat databázi členů ČDS s databází členů ČIS Za členy ČDS,i  
ČIS, nebudeme předplatné požadovat. Členům výboru ČDS poskytneme časopis zdarma. 
V 2016 jsme za tuto částku zasílali časopis 750 diabetologům, z toho bylo 230 současně 
členy ČIS. Platba za předplatné se tedy týkala 520 členů ČDS, roční předplatné tedy 
vycházelo na 577 Kč.  Fakturovat budeme na základě dohody kvartálně.  
Merhaut potvrzuje, že ke dní 18.01 2017 k 08,00 vyslovilo souhlas 15 členů výboru (Hra, Škr, 
Sva, Olš, Prá, Kva, Zem,Bro, Jir, Ada,3um ,Mer,Pel,Ruš,Laci.). Zúřaduje Jelínková.   
Usn. č. 2017 / 018a:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.  

Ad 18b. IDF statistický formulář. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Na  výzvu IDF byl odeslán 
každoroční statistický formulář, informující o počtu členů ČDS. Pracovní skupina navrhne 
včas zástupce ĆDS na IDF kongres 2017.  
Usn. č. 2017 / 018b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.      

Ad 18c. Dar- smlouva Lilly-ČDS pro mladé lékaře EASD 2017. 
Bylo odesláno  v mezidobí zasedání formou per rollam. Pro 2017 Lilly nabídla darovací 
smlouvu obdobnou loňské, darující Lilly t.č. není nakloněna použití  verze ČLS JEP, která je  
nesrovnatelně  výhodnější minimálně  v tom, že je psána  podle českého právního pořádku.  
Rok 2017 vyřešen. Výbor chápe, že kdo dává, klade podmínky, ale rozumné  a slušné, které 
smluvní partner nepodepisuje za tísně  a  nápadně  nevýhodných  podmínek. Předsedkyně  
Pelikánová   posílá final verzi  smlouvy.   
Usn. č. 2017 / 018c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.      
 
Ad 18d. Smlouva ČDS-AK Panýr.  



Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Merhaut, Hradec, Panýr se  dohodli 
na měsíční pravidelné platbě, k tomu za půl roku výkaz o činnosti, aby byla představa, kolik 
za poskytované služby a za jaké platíme.   
Usn. č. 2017 / 018d: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
      
Ad 18e. Návrh zákona o Univerzitních nemocnicích. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Merhaut navrhl: §1 / 5: statut= 
zřizovací listina,  §2 /1b...za slovní vymezení přidat vymezení odborností podle předpisu 
134/1998 Sb., §2 / 2. Zřizovací listinu- statut může změnit  výhradně  MZ, a to písemným 
číslovaným dodatkem. §5 přidat c) osoby  zdravotně  způsobilé. §18 /1  změny    zákonem, 
spíše  dodatkem ke statutu zřizovací listině, ne  pracoviště  uvedená ve smlouvě  o 
spolupráci. §18 /2 nepoužívat společná pracoviště,  jednotl. pracoviště  jsou  ta vyjmenovaná 
statutem zřizovací listinou, tu může měnit jedině  MZ pisemným dodatkem 
§ 23 Odst 3 nelze  uzákonit, že za dluhy  právnické osoby  ručí stát. ručí vždy  ten, kdo 
dluhy   způsobil, jeho určení náleží OČTŘ. 
§25  zde bude  třeba  vložit  vztah NZUN k zákonu 218 / 2000 Sb, o rozpočtové 
odpovědnosti, který prodělal velkou novelizaci. Formulace  nutná ekonomem a  právníkem. 
§31  lze  pouze  na  základě  dodatku písemného  zřizovatelem (MZ) 
§32/ 1e :  to bych zápůjčku dovolil- třeba cenný exponát zapůjčit jiné univerzitě ?? proč ne 
§37 b 12: směšně  málo sankce 500 000 Kč, tam musí být kromě  přestupku trestní čin něco 
jako padělání veřejné listiny tj originálu zřizovací listiny atd.  
Usn. č. 2017 / 018e: Výbor ČDS vzal na  vědomí.     

Ad 18f. Dopis  na VZP k uznávání kodu prevence diabetické nohy.   
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Jde o písemnou žádost, aby VZP 
nasmlouvávaly výkony obecně, zde   však konkrétní žádost o kód prevence  diavbetické  
nohy.   
Usn.  č. 2017 / 018f: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
 
Ad 18g. Dopis na MZ ČR-problematika nenasmlouvávání nových kódů. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.   
Usn.  č. 2017 / 018g: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 
  
Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usn.  č. 2017 / 019a: Výbor ČDS schválil  uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP: 
 
Mgr. Vlastimil Milata, Petřvald 
MUDr. Mária Janská, Kutná Hora 
MUDr. Anna Pyšná, Praha 4 
MUDr. Katarina Nováková, Olomouc 
  
b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   
Usn.  č. 2017 / 019b: Výbor ČDS schválil  uvedené sestry  za členky sekce sester ČDS. 
 
Klečková Olga, Zbůch 
  
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS. 
Usn.  č. 2017 / 019c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:   
 
MUDr. Anna  Pyšná, Praha 4 
 
d) neByly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS. 
Usn.  č. 2017 / 019d: Výbor ČDS schválil za řádné členy Technologické sekce ČDS:   
-  



e) Byly projednány  Nové podiatrické ambulance.   
Usn.  č. 2017 / 019e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance: 

MUDr. Koliba,  Vratimov. 
 
f ) Byla projednána  nová edukační pracoviště. 
Usn.  č. 2017 / 019f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:  

Ad 20.  Další zasedání výboru ČDS.  
Usnesení výboru ČDS č. 2017 / 020:   
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. 
Další  zasedání výboru ČDS se koná dne   19 09 2017  10,00. Místo Praha 1, Kampa, 
Best Western hotel Stará Zbrojnice. 
--------------------------------------------------------------- 

Zapsal:   MUDr. Tomáš  Merhaut.  
Dne:        21 02 2017  
       Prof.  MUDr. Terezie  Pelikánová, Dr.Sc. 

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

Příloha k zápisu:  
Bod 3. Legislativa: 
NNZ  378/2007 Sb. (= T 706) O léčivech .  projednal Senát a vrátil jej s pozměňovacími 
návrhy do Poslanecké sněmovny, ta  o návrhu hlasovala v lednu 2017; různé části zákona 
nabývají účinnosti v rozdílné časy, opatření proti reexportům nabydou účinnosti již 
pravděpodobně 1. března 2017.Podepsal prezident 14 02 2017.  
NNZ    96/2004 Sb. (návrh zákona projednává Poslanecká sněmovna, v lednu 2017 by mělo 
být tzv. druhé čtení, účinnost je navržena od počátku příštího školního, resp. akademického 
roku, tedy od 1. září 2017)  Záměrem je zjednodušení a racionalizace systému vzdělávání 
sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. 
NNZ 592/1992 Sb.(= T 715) o pojistném na veřejné zdravotní pojištění   projednán v druhém 
čtení v Poslanecké sněmovně, čeká jej tak ještě třetí čtení v prvních měsících roku 2017, 
většina navrhovaných změn by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2018) Zavede spravedlivý 
model přerozdělení pojistného a ulehčí tak pojišťovnám financování zdravotních služeb pro 
nadstandardně nákladné pacienty se závažnými diagnózami. 
NNZ 592/1992 Sb(=T 1018) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za 
kterou je  plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7 540 Kč  na kalendářní měsíc. se 
stanoví ve výši     7 903 Kč  na kalendářní měsíc.   
NNZ 48/1997 Sb.(=T 1017) o veřejném zdravotním pojištění  po meziresortním 
připomínkovém řízení a měl by být v řádu několika málo týdnů odeslán vládě k projednání) 
Návrh zahrnuje snížení ochranného limitu na doplatky za léky pro seniory a děti do 18 let. 
Pacienti tak ušetří na doplatcích.ch přípravcích   
NNZ 296/2008 Sb (= T 810) o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání s buněk určených 
k použití u člověka.  



NNZ 285 /2002 Sb (= T 811) o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů   
T828psp(=NZ  o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
NNZ 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
byl zaslán k projednání vládě. 
NZUN: připomínky Merhaut zaslal Škrhovi.(mimořádné zkrácené připomínkové řízení). 
T1017:  VLÁDNÍ Novela z. o veřejném zdravotním pojištění 
T1018:  NNZ o pojistném na veřejné zdravotní  Pojištění.  I.čtení 55/ PSP. 
T1020:  pozor, ohlídat, jde  o PZT.  
T1029: vládní  novela o nemoc, pojištění I čt 55 PSP 
T1006: Poslanecký NZ o Nemocenském  pojištění. SOUHLAS VLÁDA, dál  1.čt /PSP  
T979. NNZ o pojistném na  veřejné zdrav, pojištění  
 
--------------------------------------------  

Příloha  k zápisu: 
Bod 8 Lilly/ČDS smlouva: 
 
P.T.  
Lékařům uchazečům  o dar firmy  Lilly  
na 53. kongres EASD  Lisboa Portugal. 
---------------------------------------------------------  
Věc: Dar  firmy Lilly k zajištění  úhrady nákladů  
        spojených s účastí  obdarovaných  lékařů  
        na 53. Kongresu EASD Lisboa  v 09 / 2017.         
          

Vážená paní kolegyně,  
Vážený pane kolego,  

 
Informujeme Vás, že byla podepsána smlouva mezi ČDS a Firmou Lilly ve  věci shora  

uvedené. Než bude výbor ČDS hlasovat o Vaší hmotné podpoře,  musí mít k dispozici Váš 
písemný souhlas s podmínkami dárce ( firma Lilly ). Smlouvu příjemce - obdarovaný kolega  
nepodepisuje,  ale je v postavení třetí strany a má některé povinnosti. Pokud by obdarovaný 
lékař využil dar a následně bránil jeho zveřejnění podle uvedené smlouvy, nastala by pro 
něho svízelná situace. ČDS totiž musela ve smlouvě podepsat tzv. Zákaz korupčních 
plateb, Zveřejnění  údajů v rámci AIFP Kodexu transparentnosti,  podle kterého musejí 
být zveřejněny všechny hodnoty poskytnuté dárcem Lilly, včetně zveřejnění všech 
částek převedených ve prospěch obdarovaných příjemců. ČDS je povinna o tomto 
ustanovení informovat obdarovávané příjemce,  což tímto činí.    

Rozhodnete-li se ucházet se o dar, musíte podpisem tohoto dopisu potvrdit, že jste si 
vědomi skutečností v tomto dopise a ve smlouvě  Lilly / ČDS uvedených. Lilly  zavázala 
výbor ČDS, že je povinen o tomto ustanovení informovat příjemce, t.j. Vás,  kolegy. 

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.  
 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1017&CT1=0


Z hlediska forensně právního se uvádí,  že Dar  firmy  Lilly ve výši 35 000,- Kč / 
osobu / EASD kongres  se skládá: 

a) z částky  na  ubytování a stravné ( pohoštění) dle  ustanovení § 5b Zákona 
40/1995 Sb., a dále  

b) z částky , kterou se z daru Lilly uhradí  cestovné a kongresový  poplatek, a to 
podle NOZ, zákon 89 /2012 Sb., formou  nevratné finanční výpomoci, 

přičemž se dodává, že dar firmy Lilly je součet uvedených dvou položek, a dále částky 
a) a  b) nemají stanovenu svoji  horní hranici, jejich součet ale nesmí překročit  
35 000,- Kč/ osobu. Obdarovaní se zvláště upozorňují, že cestovné letecky lze uhradit 
jen v Economy třídě.   
 
 
……………………………………………………………………………..  
Podpis uchazeče o sponzorský dar firmy Lilly  
 
-------------------------------------------------------                        ---------------------------------------------- 
MUDr. Tomáš Merhaut      MUDr. Jiří  Hradec   
Člen výboru ČDS, pověřený administrací               Pokladník výboru ČDS 
 
                           -------------------------------------------------------   

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová,DrSc 
předsedkyně ČDS ČLS JEP, z.s. 

--------------------------------------------------------------------- 
Dva zásadní rozdíly v právních názorech na AIFP smlouvy: 
právní názor FaFi: 
2. Vědecké kongresy 

 odborníkovi může být poskytnuta úhrada nákladů souvisejících s účastí na kongresu 
– např. účastnický poplatek, cestovné a ubytování 

 pohoštění, ubytování a cestovní náklady musí být přiměřené 
 poskytnuté pohoštění nesmí zastínit hlavní účel vědeckého kongresu – výměnu 

nekomerčních nereklamních odborných informac. 
Obecně zároveň platí, že jakýkoliv dar či jiný prospěch poskytnutýodborníkoviv souvislosti 
s reklamou na humánní léčivé přípravky – mimo výše uvedené poskytnuté plnění v rámci 
setkání – musí být nepatrné hodnoty (dle UST 16 – 1 500 Kč za rok) a musí mít vztah k 
vykonávané odbornéčinnosti odborníka. 
KOM-Merhaut: vadný názor, neboť PSP odhlasoval novelu Z 40/95 v § 5b stravné,ubytování 
a nelze podpora pro cestovné a poplatek kongresu. Proto PSP sepsala T 391, aby bylo 
možno hradit tyto 4 kategorie(, ale  vládá vyslovila nesouhlas a PSP předlohu smetla  
v 1,čtení. Právní AIFP si plete, že dozorový orgán může být SUKL, ale  tento si nemůže 
stanovit krietria a sankce, když mu tyto jsou uděleny  zákonem. 
 
Právní názor JUDr. Vacek:  

Je-li finanční podpora spojena s reklamou, resp. sponzoringem (zaměřeno na prodej 
léků), tzn. že na vzdělávací akci nebo kongresu je prováděna reklama (podle vymezení 
uvedeného v zákoně o reklamě), pak je (podle § 5b, odst.4) dán dokonce tzv. generální 
zákaz poskytování daru nebo jiného prospěchu s výjimkou (tzv. bagatelních darů 
souvisejících s výkonem povolání – tj. Výjimka co do výše a dále výjimka co do účelu - 
možnost poskytnutí přiměřeného občerstvení a ubytování ale pouze u vzdělávacích a 
kongresových akcí). 
------------------------------------------------------- 

 
Příloha k zápisu. 

Bod 11 hospodaření. 

  
  



     
  

 
běžné hospodaření 

 

 
1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí celkem 

 
nákup materiálu 3 729,00 173 100,00 75 000,00 75 000,00 326 829,00 

 materiál celkem 3 729,00 173 100,00 75 000,00 75 000,00 326 829,00 
 cestovné zahraniční 29 142,00 25 568,00 292 098,00 250 323,00 597 131,00 
 Občerstvení   2 119,00     2 119,00 
 Poštovné       4 540,00 4 540,00 
 telefonní poplatky         0,00 
 Cestovné 1 030,00   1 306,00 13 877,00 16 213,00 
 Nájemné         0,00 
 služby členské evidence         0,00 
 Ubytování         0,00 
 ostatní služby 81 878,39 62 286,00 47 414,00 652 039,40 843 617,79 
 Ceny   90 000,00     90 000,00 
 služby celkem 112 050,39 179 973,00 340 818,00 920 779,40 1 553 620,79 
 osobní náklady   177 310,00 73 960,00 258 022,00 509 292,00 
 zdravotní pojištění         0,00 
 sociální pojištění         0,00 
 osobní náklady celkem 0,00 177 310,00 73 960,00 258 022,00 509 292,00 
 bankovní poplatky 250,00     908,00 1 158,00 
 neuplatněná DPH 5 508,91 12 097,22 7 210,36 58 748,53 83 565,02 
 ostatní náklady         0,00 
 Odpisy       3 036,00 3 036,00 
 příspěvky zahr.org. 5 823,26       5 823,26 
 ostatní náklady celkem 11 582,17 12 097,22 7 210,36 62 692,53 93 582,28 
 náklady celkem 127 361,56 542 480,22 496 988,36 1 316 493,93 2 483 324,07 
 Dary         0,00 
 ostatní  0,20 289 240,00 0,35 0,14 289 240,69 
 Úroky 124,67 126,04 128,78 5 586,03 5 965,52 
 členské příspěvky 98 090,00 9 211,00 3 010,00 4 830,00 115 141,00 
 

výnosy celkem 98 214,87 298 577,04 3 139,13 10 416,17 410 347,21 
 výsledek před zdaněním -29 146,69 -243 903,18 -493 849,23 -1 306 077,76 -2 072 976,86 
 

       Stav FONDu JEP k 31.12.2016 
 

22 702 080,33 
   Hospodaření OS 

 
-2 072 976,86 

   Výsledek akcí 
 

1 527 139,60 
   Celkem finanční prostředky 22 156 243,07     

 

              

       

vzdělávací akce 

    

  
52. Diabetol. 

dny                    
2516 014 

  
 

   nákup materiálu     
    Cestovné     
    Poštovné     
    ostatní služby 30 000,00   
    



ceny-výhry 15 000,00   
    osobní náklady 5 000,00   
    bankovní poplatky     
    ostatní náklady 0,40   
    náklady celkem 50 000,40 0,00 
    registrační poplatky     
    Dotace     
    ostatní služby 1 577 140,00   
    výnosy celkem 1 577 140,00 0,00 
    výsledek před zdaněním 1 527 139,60 0,00 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Příloha zápisu. 

Bod 13 b,metodika VZP 
II. 2.10. VZP-13/2013 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku  
Poukaz je oboustranný tiskopis, který se používá k vyúčtování pouze jednoho druhu ZP. 
Opravy ZP, pokud jsou hrazeny pojišťovnou, se vyúčtují na samostatném poukazu pod 
kódem opravy dle číselníku ZP.  
Dle kap. II. 1. Společné zásady vyplní OL na přední straně poukazu Příjmení a jméno, Číslo 
pojištěnce, f., Bydliště (adresa), I-C-P, Dg., Dne: Razítko poskytovatele, jmenovka a 
podpis lékaře, Kód, Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny. Lékař dále vyplňuje:  
Pomůcka trvalá, dočasná – způsobem uvedeným na tiskopise se vyznačí, zda předávaná 
pomůcka, označená v číselníku ZP jako zapůjčovaná, je pacientovi dána do trvalého užívání 
(zapůjčena na dobu neurčitou), nebo zapůjčena na omezenou dobu.  
Pomůcka dočasná na počet měsíců – počet měsíců, na který se předpokládá zapůjčení 
dočasné pomůcky.  
Druh a označení pomůcky – název pomůcky podle číselníku ZP. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příloha k zápisu: 
Bod  14 d, alinea b. 
V souvislosti s vydáním vyhlášky č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. ledna 2017, Ministerstvo 
zdravotnictví vydává stanovisko týkající se zdravotních výkonů odborností 804 – lékařská 
parazitologie, 805 – lékařská virologie a 822 – laboratoř lékařské mykologie.  
Vyhláškou č. 421/2016 Sb. došlo ke sloučení zdravotních výkonů mikrobiologických 
odborností parazitologie, virologie a mykologie pod jedinou odbornost 802 – lékařská 
mikrobiologie. Toto sloučení odpovídá současnému systému vzdělávání v tomto oboru, 
platným zákonným normám a na ně navazujícím systémům kvality v laboratorní diagnostické 
činnosti. Stávající výkony odborností 802 – lékařská mikrobiologie, 804 – lékařská 
parazitologie, 805 – lékařská virologie a 822 – laboratoř lékařské mykologie musely být 
zrevidovány a aktualizovány tak, aby byly jasně definovány v rámci jediné odbornosti 
lékařské mikrobiologie a odpovídaly technologickému vývoji v oboru.  
Technickým nedopatřením ovšem nedošlo k legislativnímu zrušení odborností 804, 805 a 
822, a tudíž se v roce 2017 ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. vyskytují výkony odbornosti 802 
duplicitně. Toto nedopatření bude odstraněno vydáním výše uvedené novely vyhlášky s 
účinností od 1. 1. 2018.  
Do doby, než nabyde účinnosti novela vyhlášky, apeluje Ministerstvo zdravotnictví v 
této věci, aby zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb v rámci 
jednotného vykazování a úhrady výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
pracovali pouze s výkony odbornosti 802 a výkony zařazené v odbornosti 804, 805 a 
822 považovali za obsolentní. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Za správnost : MUDr. Tomáš Merhaut 
 
 


