
Zápis z 21.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  18. 02. 2014  od 09,00  hodin,  Praha 1. 

(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Jiří Hradec,  
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA,   
Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.,  MUDr. Tomáš Merhaut,   Prof. MUDr. Terezie 
Pelikánová, DrSc., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc.,  MUDr. Eva Račická,  
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA,    
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.  
Omluveni: Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., MUDr. Jindřich Olšovský, PhD,    
                     Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.        

Jednání Výboru ČDS, které bylo usnášení schopné, řídila předsedkyně výboru ČDS 
Prof. MUDr. Terezie  Pelikánová, DrSc. Jednání  bylo zahájeno   dne 18. 02.  2014  v  09,00  
a  ukončeno ve 14,00.  Jednání probíhalo podle  připraveného programu:   

1.  Kontrola minulého zápisu. 
2.  Kongres Luhačovice 2014. 
3.  Novinky v legislativě.   
4.  Předpis 267/2012 Sb., číselník VZP indikace lázeňské léčby. 
5.  Tisk 87 a Tisk 88 PSP, dopis vedení PSP ČR.  

6.  NDP.  
7.  VPL – informace o  jednání na MZ ČR.  
8.  Umístění glukometrů testovaných podle doporučení ČDS a ČSKB. 
9.  Podiatrická sekce. Sazebník výkonů.  
10. Těhotenství a diabetes.  
11. Aktualizace standardů, algoritmus léčby DM  2.typu.  
12. Volby do výboru ČDS.  
13. TV spoty. Projekt edukace národa.  
14.  Žádost ČIS. 

15.  Podmínky podpory účasti na kongresech ČDS/firma obecné/konkrétní 2014   
16.  Komunikace se ZP, regulace, SUKL, dostupnost diabetických léčiv.Kód 12024.  
17.  Cenové dodatky ZP na rok 2014.   
18.  Vyh. 277 / 2004 Sb., problematika hypoglykemií. 
19.  Různé .   

a) Aktualizace web stránek ČDS.  
                   b) Vyh. 384/2007 Sb., O seznamu referenčních skupin.  

    c) Podologická společnost.  
              d) Seminář FNKV a VFN.   
                   e) Diabetologické centrum Olomouc. 

             f ) Nové podiatrické ambulance.  
g)  Nová edukační pracoviště. 

   h)  Výpadky v dodávkách léků (Pendepon), Zákon 48/1997Sb. 
  i )  Odborné stanovisko Insulin Basal Solostar.  
Per rolllam schválené. 
       20. Návrh na  1. oznámení kongres Luhačovice 2014.  
       21. Elektronické postery Kongresu   Luhačovice 2014. 
       22. EASD Lilly Sponzorship. 
       23. Stanoviska pro SUKL k dapagliflozinu a derivátům SU. 
       24. Stanovisko k algoritmu léčby DM 2. 
       25. Návrh členů atestační komise oboru dětská endokrinologie a diabetologie.   
       26. Návrh členů akreditační komise oboru dětská endokrinologie a diabetologie.  
       27. Použití CGM v rámci projektu diahelp.   

28. SUKL hodnotící zprávy.   
29. Noví členové ČDS. 
30. Další zasedání výboru ČDS. 

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



Ad 1. Kontrola minulého zápisu. 
Vysloven souhlas se zápisem č. 20 ze zasedání výboru ČDS v 11 / 2013 a konstatováno, že 
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.   

Ad 2. Kongres Luhačovice 2014.  
Referovala prof. Pelikánová. Zůstává v platnosti usnesení z 18,19,20. Zasedání výboru ČDS. 
Odhlasována odměna pro zahraniční přednášející 10 000 Kč + ubytování  + cestovné, 
odhlasován souhlas s vydáváním Kongresových novin s tím, že za obsah bude ručit        
prof. Perušičová a MUDr. Edelsberger.(který nabídku následně odmítl). Náklady pro ČDS =0, 
odhlasováno nadále odměňovat nejlepší postery, ne přednášky, odhlasováno odmítnout 
účast firmy ZAT na kongresu a vystavování této firmy v Luhačovicích (3 členové se zdrželi, 8 
bylo proti účasti firmy v Luhačovicích). 
Rozhodnuto, že v programu bude věta: Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP 
neručí za produkty vystavované v rámci firemních prezentací. Výhledově bude připraveno 
obecné pravidlo jak postupovat v podobných případech. 
Valná hromada OSAD bude ve čtvrtek po skončení odborného programu. 
    
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 01: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, jak výše uvedeno. POV (programově organizační 
výbor ) se sejde dne 18 02 2013  po zasedání výboru ČDS. Programový výbor vybere 
přihlášené práce, vytvoří posterovou sekci a edukační program a bude jednat s p. Středovou 
o organizaci sjezdu. 
   
Ad 3. Novinky v legislativě. 
Referoval MUDr. Merhaut. Zjištěn rozpor mezi číselníkem VZP o lázeňské péči a předpisem 
267 / 2012 Sb.,  na totéž téma. Viz bod 4.  
V PSP je projednáván T 10, stav 10/4, jde o  novelu Zákona 48/97 Sb.  Tisk prošel 3 čtením.   
Vyh 21/2014 Sb., novela Vyh 100/2012 Sb.,o předepisování PZT. MUDr.  Merhaut rozešle. 
Vyh 08/2014 Sb.,je malá novela Vyh 185/2009 Sb. Netýká se nás, ale neurologie, ORL. 
Sde 09/2014 Sb., cenový předpis 1/2014/DZP. MUDr. Merhaut rozešle. 
Tisk 113 je Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví. Je dán sněmovně 
jako Zpráva k projednání, předpokládá se, že v gesci MZ bude docházet k naplňování cílů, je 
třeba aktivitu sledovat. 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 02: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a informace vzal na vědomí.   
 
Ad 4. Předpis 267/2012 Sb., číselník VZP indikace lázeňské léčby.  
Referoval MUDr. Merhaut. Jedná se o předpis Indikační seznam k lázeňské léčbě.  Výše 
uvedený předpis zřejmě není řádně dodržován, protože na webu VZP je číselník lázeňské 
péče, který je v disonanci se zněním předpisu 267/2012 Sb. Výbor upozorňuje obecně na 
nutnost dodržování předpisů Sb.  Výbor se zabýval pouze kapitolou IV, a konstatoval, že  
naší kapitolu  IV/1-3 dle číselníku VZP je třeba  uvést v soulad s předpisem 267/2012 Sb.,, 
kapitola IV/1. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 03: 
Výbor ČDS projednal  tématiku, vyslovil souhlas s harmonizací číselníku VZP a předpisu 267 
a pověřil Prof. Pelikánovou a MUDr. Merhauta zaslat dopis řediteli VZP ČR.   
 
Ad 5.  Tisk 87 a Tisk 88 PSP, dopis vedení PSP ČR. 
Referoval MUDr. Merhaut. Obrátili jsme se na PSP ČR jménem výboru ČDS ve věci 
Vládního návrhu zákona o zdravotnických prostředcích. Nyní upravuje problematiku 
zdravotnických  prostředků zákon 123 / 2000 Sb., a zákon  48/1997 Sb., Po volbách ve        
4 Q / 2013 přijala nově zvolená sněmovna na toto téma Tisk 87 a Tisk 88. V současné době 
je projednáván Tisk 87 (Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích.),který prošel 1. Čtením a  
postupuje do 2. Čtení- obecná a podrobná rozprava.  K tisku 87 byl však připraven i Tisk 88,   
který  však byl vzat zpět v 1. Čtení, jak zjistil a ověřil MUDr. Merhaut.  



 Tím vznikl hlavní problém týkající se všech oborů mediciny, protože T 88 obsahoval i 
aktuální znění přílohy č 3, v níž jsou uvedeny PZT ( pomůcky zdravotnické techniky) s jejich 
úhradami cestou zdravotního pojištění včetně limitací preskribce a dalších atributů.  Tím by 
se  ovšem zcela se vytratila  aktualizovaná příloha č. 3  PZT, která je nyní v tisku 88.  
 Je nezbytné, aby problematika T 88, obsahující PZT všech oborů medicíny s jejich 
úhradami a limitacemi preskribcí cestou všeobecného  zdravotního pojištění zůstala nedílnou 
součástí právního řádu České republiky. Výbor ČDS navrhuje extrahovat přílohy PZT z   
tisku 88 a přenést ji do tisku 87, který pokračuje ve schvalovacím procesu.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 04: 
Výbor ČDS projednal  tématiku, vyslovil plný souhlas s postupem a s odesláním dopisu na 
vedení PSP ČR ( MUDr. Merhaut, Prof. Pelikánová ).   
 
Ad 6. Národní diabetologický program 2012-2022. 
Referovala prof. Pelikánová. Je snaha o jeho maximální propagaci. Program podpořil ministr 
zdravotnictví MUDr. Holcát, a záštitu pro roky 2014 a 2015 převzala manželka prezidenta 
paní Ivana Zemanová.  S aktuální situací budou seznámeny ostatní odborné společnosti  (13 
oborů) a partneři,  kteří program podpořili. Snaha o prezentaci na Parlamentním semináři 
(březen 2014). 

  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 05: 
Výbor ČDS projednal  tématiku a vyslovil souhlas s uvedeným.  
 
Ad 7. VPL – informace o jednání na MZ ČR. 
Referovala Prof. Pelikánová.  
Proběhla dvě jednání na půdě SUK a MZ na téma uvolnění preskribce pro VPL (gliptiny a 

glitazony). Výbor neshledal žádné odborné námitky, které by bránily uvolnění 
preskribce  těchto dvou lékových skupin s podmínkou, že bude zaručeno proškolení 
preskribujících lékařů.   
Algoritmus péče o DM 2:  výbor ČDS  trvá na zachování původního textu. Změna jednotek 
HbA1c zatím není důvodem k inovaci základního dokumentu (jednotky se v běžné praxi 
užívají ještě dvojí,  přepočet je snadný pouhým posunem desetinné čárky).  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 06: 
Výbor ČDS projednal  tématiku a vyslovil souhlas s postupem.  
 
Ad 8. Umístění glukometrů testovaných podle doporučení ČDS a ČSKB . 
Referoval prof. Rušavý. na webové stránky společnosti bylo umístěno společné Doporučení, 
které sjednocuje metodiku testování glukometrů, které je schváleno výborem ČDS  a 
výborem České společnosti  klinické biochemie.. Slouží k hodnocení kvality glukometrů 
v ČR. U každého glukometru je uveden protokol testování. Doporučení bude otištěno 
v časopise DMEV (k publikaci zašle prof. Rušavý) 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 07: 
Výbor ČDS projednal  tématiku a vzal na vědomí uvedené skutečnosti. 
 
Ad 9. Podiatrická sekce. Sazebník výkonů.  
Referovala  prof. Jirkovská.   
a)Podiatrická sekce.  
Informovala o pořádání konference Syndrom diabetické nohy 28.11. 2014 a kurzu pro 
všeobecné sestry v podiatrii v cyklech 5.- 8. 6. a 13. - 15.11.2014. Přihlášky je možné zasílat 
na kace@ikem.cz, zejména je kurz vhodný pro sestry domácí péče a chirurgická i interní 
pracoviště. 
b)Sazebník výkonů. Nový podle informací v současné době není schválen ministrem 
zdravotnictví, prof. Jirkovská prosí členy Výboru o případné aktuální informace. Skupina 



Jirkovská, Kvapil, Lacigová připraví návrh nového kódu Skupinová edukace pro registrovaná 
pracoviště v edukaci diabetiků, až to bude aktuální.  
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 08: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a informace vzal na vědomí.  
 
Ad 10.  Těhotenství a diabetes.  
Referovala MUDr. Andělová. Připravenédoporučení bylo zasláno Perinatologické sekci 
České gynekologické společnosti, kde nebylo schváleno. Proto byla pozvána na výbor 
MUDr. Kateřina Andělová, která opět informovala výbor o důležitosti této změny, která je 
podpořena i daty ze studií. Data z ČR  budou presentována na Diabetologických dnech 
v Luhačovicích. Rozhodnuto hlasováním publikovat standard v časopisu DMEV jako 
doporučený postup České diabetologické společnosti a ve vzájemných diskuzích se snažit 
přesvědčit gynekology o výhodnosti jeho používání pro osud dítěte. Jednáním jsou pověřeny 
K. Andělová a D. Čechurová 
   
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 09: 
Výbor ČDS projednal  tématiku a rozhodl publikovat doporučený postup jako materiál  ČDS.  
  
Ad 11. Aktualizace standardů a algoritmus  léčby DM 2.typu. 
Referoval prof. Kvapil.  Připravil návrh úprav s uvedením nových léků do algoritmu léčby 
diabetu. Návrh rozešle členům výboru k připomínkám. Připomínkovaný doporučený postup 
bude vystaven na stránkách společnosti. Připomínky budou brány v potaz do 14 dnů po 
doručení standardu. Diskuse k úpravě textu o metforminu  a cílové hodnoty GHb 
individualizace normálních  hodnot.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 10: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, jak výše uvedeno. 
  
Ad 12. Volby do výboru ČDS.    
Referoval MUDr. Merhaut. Při projednávání bodu 29 zjištěno, že MUDr. Jana Psottová, 
členka volební komise, není řádným členem ČDS ČLS JEP. MUDr.Merhaut vypracoval 
bezodkladně níže uvedený výklad. 
a)Řádné členství v ČLS JEP.    
Stanovy ČLS JEP , § 16, odst 3 : Řádné členství v ČLS JEP vzniká schválením písemné 
přihlášky uchazeče o řádné členství výborem příslušné organizační složky po zaplacení 
základního členského příspěvku a dalšího členského příspěvku určeného příslušné 
organizační složce. 
Závěr 1: MUDr. Jana Psottová  požádala o řádné členství a její písemná přihláška byla 
schválena výborem ČDS dne 18.02. 2014. Tím splnila první podmínku vzniku řádného 
členství.  Řádnou členkou se stane dnem, kdy zaplatí základní členský příspěvek a 
příspěvek organizační složce ČDS ČLS JEP. Je nezpochybnitelné, že vznik řádného členství 
bude k datu  po 19 02 2014. Protože korespondenční volby se uzavíraly dnem 14 02 2014     
( viz příslušné usnesení výboru ČDS ), je nezpochybnitelné, že  jmenovaná kolegyně ke dni 
ukončení voleb nebyla řádnou členkou a tedy nemohla být volena ani zvolena.   
b) Volitelnost řádného člena do orgánů ČLS JEP: 
Stanovy  § 17 : Každý řádný člen ČLS JEP má  práva volit zástupce do orgánů příslušných 
organizačních složek a sám být volen. 
Jednací řád, § 2 , odst. 2:  Právo účastnit se jednání orgánu mají jeho řádní a čestní členové 
(členové ČLS JEP), v případě nižšího orgánu pak členové orgánu vyššího.   
Jednací řád, § 2, odst. 4:  Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu mají jeho řádní členové, 
čestní členové mají hlas poradní. Převedení práva hlasovat na jiného člena je nepřípustné. 
Volební řád § 2 odst 4 :Shromáždění členů organizační složky, shromáždění představitelů a 
sjezd delegátů ČLS JEP volí tyto pracovní orgány:  volební komisi v počtu tří a více členů v 
případě, že v programu jednání jsou volby. 

Závěr 2: MUDr. Jana Psottová nemohla být volena do orgánu volební komise a pokud byla, 



šlo o neplatný nicotný akt, neboť nebyla řádnou členkou ČLS JEP. Dle Jednacího řádu 
neměla a nemá právo účastnit se jednání orgánu volební komise ani jiného orgánu. 

Závěr 3: MUDr. Psottové musí být zrušeno dnem 18 02 2014 ( rozhodné  datum zjištěných 
skutků) členství ve volební komisi. Jmenovaná nemůže být volena ani zvolena do jakéhokoliv 
orgánu ČLS JEP před datem naplnění podmínky řádného členství. 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 11:  
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, jak výše uvedeno. Administrativně provedou prof. 
Pelikánová a MUDr. Dubský, předseda volební komise. 
  
Ad 13.  TV spoty. Projekt edukace národa. 

Referoval prof. Kvapil. Podal na výbor ČDS  žádost o finanční podporu připravovaného 
klipu v rámci projektu "Edukace národa", který bude následně uvádět ČT a bude 
poskytnut zájemcům k edukačním aktivitám. Schválen finanční příspěvek na TV spot: 
postprandiální glykémie ve výši 75 000 Kč.(Opětovně schváleno.) 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 12: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, jak výše uvedeno. 
  
Ad 14. Žádost ČIS. 
Referovala  Prof. Pelikánová a MUDr. Merhaut.  ČIS ( prof. Češka) se obrátil na výbor ČDS 
se žádostí o sdílení výkonu : 13 051 – cílená edukace diabetika, dále žádají v číselníku PZT 
preskripční omezení DIA    rozšířit o  INT, dále žádají rozšíření  preskribčního omezení 
lázeňské léčby IV / 3 o INT. MUDr. Merhaut informoval 
Ad 13 051:  věc projedná a posoudí PSSZV, která vydá své doporučení ministrovi 
zdravotnictví, který rozhodne s definitivní platností.   
Ad Lázně:  řešení spočívá v novele Sbírky zákonů a změna musí jít cestou MZ ČR.    
Ad PZT/DIA rozšíření preskribčního omezení je v pravomoci Parlamentu ČR.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 13: 
Výbor ČDS vzal na vědomí tématiku s rozhodnutím nevydávat  stanovisko i s ohledem na 
končící funkční období výboru ČDS.  
 

Ad 15. Podmínky podpory účasti na kongresech ČDS/firma obecné/konkrétní 2014      
Referovala prof. Pelikánová. Konkrétní situace – smlouva s Eli Lilly o podpoře vybraných 
lékařů (výborem ČDS) na EASD. Odhasováno podepsání smlouvy a vyslání lékařů. Zatím 
byly podmínky výběru: aktivní účast, přijetí práce v minulosti a odeslání práce v současnosti, 
znalost angličtiny, neomezeno věkem, členství v ČDS, účastník je lékař diabetolog nebo 
lékař ve specializační  přípravěv oboru diabetologie a endokrinologie. 
Prof. Anděl navrhuje zřídit: a) Cestovní fond ČDS od firem, b) možnost podpory členů 
z peněz společnosti, c) aktuální podpora firmami. Předsedkyně navrhne způsob výběru 
osob, kterým bude podpora poskytnuta.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 14: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl ponechat věc v gesci nového výboru.  
 
Ad 16. Regulace ZP, SUKL, dostupnost diabetických léčiv. Sazebník Kód 12024.   
Referovala  MUDr. Račická. Podána informace o regulacích, o personálních změnách ve 
vedení SUKL. MUDr. Merhaut informoval, že ČLK uzavřela s VZP dohodu o zmírnění 
dopadu regulačních opatření za rok 2013.  VZP bude promíjet regulační srážky automaticky, 
pokud limit za rok 2013 nepřekročil o více než 200 000,- Kč. Pokud bylo  překročení větší, 
ani to neznamená automatické uplatnění regulačních srážek. O medicínské oprávněnosti  
bude rozhodovat rozhodčí orgán složený ze zástupce ČLK, zástupce VZP a odborníka z  
oboru, na kterém se VZP a ČLK shodnou.  
Dohoda o prominutí regulací za rok 2013 se týká  ambulantních specialistů včetně 
gynekologů, ale také praktických lékařů. Je třeba však zdůraznit, že se jedná skutečně 



pouze o regulace za rok 2013! Pokud jde o rok 2014, nebyla ze strany vedení VZP  uzavřena 
obdobné dohody i za rok 2014 . 
MUDr. Račická pojednala o   projednání nového kódu 12024, který  byl přidělený pro PL a 
angiology- měření ABI, viz předpis 421/2013 Sb., zda bychom ho měli také žádat  jako další 
odbornost.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 15: 
Výbor ČDS projednal  tématiku a rozhodl, aby kolegyně podala žádost k PSSZV o sdílení 
kódu s angiology.  
 
Ad 17. Cenové dodatky ZP na rok 2014.   
Referovala  MUDr. Račická a MUDr.  Merhaut. Dochází k zásadní změně, protože vstoupil 
v platnost NOZ ( Nový občanský zákoník Z 89/2012 Sb. ), Zdravotní pojišťovny rozesílají 
smlouvy o cenových ujednáních, přičemž se odvolávají na nový občanský zákoník. Ten v     
§ 1724,(1) Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem 
smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy dle § 1731 se řídí     § 1735. Nabídka učiněná v 
písemné formě  musí být přijata ve lhůtě uvedené v nabídce. § 1739 (1) Je-li nabídka 
odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí. Přijetí nabídky dle § 1740  (1) Osoba, které je nabídka 
určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost 
samy o sobě přijetím nejsou.   

Zásadní bude verdikt právníků o dalším postupu. Pojišťovny totiž považují 
předkládané návrhy za nezměnitelné, dále pak uvádějí, že sjednání ceny touto nabídkou je 
nezbytnou podmínkou pro plnění smlouvy. 

Prof Kvapil informoval výbor o novém financování v centrech, které budou 
financovány podobně jako soukromé ambulance mimo paušál od r. 2014 – úhradová 
vyhláška 428/13. Přislíbil zaslat po poradě s právníkem  přesnou informaci. 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 16: 
Výbor ČDS projednal a vzal na vědomí  tématiku.  
 
Ad 18.Vyh. 277 / 2004 Sb.,  problematika hypoglykemií. 
Referovala prof. Jirkovská, která se domnívá, že je současná vyhláška v rozporu s vyhláškou 
Evropské unie. Výbor požádal prof. Jirkovskou, aby specifikovala, v čem není vyhláška 
s Evropskou vyhláškou harmonizována a informovala o tom současného ministra. 
MUDr. Merhaut informoval, že zásadní je směrnice ES 113/2009, která upravuje 
problematiku řízení vozidel a diabetických hypoglykemii. V ČR byl postulován předpis 277 / 
2004 Sb., tento byl novelizován v 04/ 2011 ,a to právě podle směrnice ES.    Věc prošla 
legislativní radou vlády a novela vstoupila v platnost jakožto harmonizovaná norma se 
směrnicí ES.   Pokud se najdou nejasnosti či rozpory mezi Vyh 277 / 2004 Sb., a ES 
113/2009, pak  doporučil věc ponechat na kompetentních orgánech ČR , tj legislativně 
právním useku MZ ČR a LRV.  
Výbor požádal prof. Jirkovskou, aby společně s prof. Kvapilem a dr. Merhautem jednala s 
právníky o možnosti úprav současných opatření  v ČR  podle připomínek Výboru ČDS 
zaslaných panu ministrovi Hegerovi 31.5.2012a podle originálního znění Směrnice Komise 
EU 2009/113/ES. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 17: 
Výbor ČDS projednal a vzal na vědomí  tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.  
 
Ad 19. Různé. 
a) Aktualizace web stránek ČDS. 
Referoval prof. Rušavý a MUDr. Hradec. Prof. Rušavý informoval o spuštění anglické verze 
stránek a požádal členy o jejich doplnění. Prof. Anděl postrádá aktualizaci vzdělávání. Prof. 
Svačina vedoucí SOR se uvolil aktualizaci napsat a vyvěsit termín kurzu a atestačních 
termínů na web. 

  
 



Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 18: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, jak výše uvedeno. 
 

      b) Vyh. 384 / 2007 Sb., O seznamu referenčních skupin.  

      Referovala prof. Pelikánová. Referenční skupina: 9/5 léčiva inkretinového systému, se 
podává návrh na rozdělení do 2  skupin. Projednání se SUKLem ohledně indiakčních úprav 
pro  obě skupiny léků ze skupiny inkretinů, kdy v novém léku -Lyxumia- se indikační kritéria 
rovnají dosavadním.   SUKL   schvaluje dle "ekonomického hlediska".  Specifikovat to, že     
naše ekonomické indikace nejdou dle SPC.  

 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 19: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, jak výše uvedeno. 
 
c) Podologická společnost. 
Referovala prof. Pelikánová. Jde o kategorie pedikéři, protetici, neurologové, ortopedi, 
předsedkyně MUDr. Součková – prof. Jirkovská podala výboru informaci o této společnosti. 

Podologická společnost  nově ustavená,  prezident  Jaroslav Fešar Tel.: 777 255 539. 
   
d) Seminář FNKV  a VFN.  
Referoval prof. Anděl. Dne 08 04 2014 proběhne ve FNKV ve Velké posluchárně v 16 hod 
seminář prof. Pollaka na téma: Růstové faktory nádorových onemocnění a možnosti 
ovlivnění, a dne 08 04 2014  proběhne ve VFN na Karlově náměstí v Charvátově sále od 13 
hod přednáška prof.  Grunbergera na téma 

  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 20: 
Výbor ČDS  vzal tématiku  na vědomí. 
 
e)  Diabetologické centrum Olomouc. 
Referoval prof.  Rušavý. Kontrola, výbor se dozvěděl o významném personálním oslabení 
lékařů Diabetologického centra v Olomouci a má vážné pochybnosti o jeho funkčnosti. Prof. 
Rušavý připraví dopis k rukám ředitele nemocnice a požádá jej o informaci, jak to v centru 
vypadá a upozorní jej na možnost uzavření Diabetologického centra v Olomouci. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 21: 
Výbor ČDS projednal  tématiku a rozhodl, jak uvedeno. 
 
 f )  Nové podiatrické ambulance.  
Referovala prof. Pelikánová. Schválena podiatrická ambulance Nemocnice Břeclav – MUDr. 
Radoslava Novotná. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 22: 
Výbor ČDS projednal  tématiku. 

 
g)   Nová edukační pracoviště. 
Referovala prof. Pelikánová. Schválena dvě nová edukační pracoviště: 
MUDr. Tomáš Edelsberger, Diabetologie, Říční okruh 26, 794 01 Krnov 
MUDr. Gebre Selassie Chamola, Purkyňovo nám. 133/2, 67401, Třebíč 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 23: 
Výbor ČDS projednal  tématiku  a  rozhodl, jak výše uvedeno. 
 
h) Výpadky v dodávkách léků (Pendepon), Zákon 48/1997Sb. 
Referoval MUDr. Merhaut.  V současné době není  v České republice dostupný přípravek 
Pendepon. Výrobce  Biotika a.s., Slovensko, který zajišťuje konečnou výrobu přípravku 
(formulace přípravku, plnění, balení), nemá z čeho přípravek vyrábět, protože jediný 



v současnosti zaregistrovaný výrobce léčivé látky společnost Sandoz již léčivou látku 
společnosti Biotika nedodává. Důvody nejsou SÚKL známy.    
Přípravek Pendepon v původním složení není v současnosti vyráběn. Držitel rozhodnutí o 
registraci se snaží nalézt nového výrobce léčivé látky, proto podal 27. 12. 2012 žádost o 
změnu s žádostí o přidání nového výrobce léčivé látky. Toto správní řízení o změnu 
registrace léčivého přípravku bylo dne 9. 10. 2013 zastaveno. Důvody pro zastavení jsou 
věcné, v žádném případě se nejedná o procesní obstrukce.  
Nejvýznamnějším nedostatkem je to, že nově navržený výrobce  nedoložil,  že má vhodnou 
metodu pro kontrolu kvality léčivé látky, že není schopen vyrábět látku v požadované kvalitě. 
Pokud by léčivá látka vyrobená nově navrženým výrobcem byla následně použitá pro výrobu 
konečného léčivého přípravku, není  zaručeno, že by se jednalo o  přípravek s požadovanou 
účinností, kvalitou a bezpečností. I přes tyto nedostatky byla změna výrobce léčivé látky na 
Slovensku schválena.  Z výše uvedeného je zřejmé, že léčivý přípravek Pendepon dostupný 
v současnosti na slovenském trhu není shodný s původním Pendeponem dostupným dlouhá 
léta i na trhu českém a nebylo doloženo, že jeho účinnost, kvalita a bezpečnost jsou stejné.  
  
i)Odborné stanovisko Insulin Basal Solostar. 
Referoval prof. Kvapil. výbor České diabetologické společnosti prostudoval dokumentaci – 
příbalový leták k preparátu Insulin Basal inj. susp. v předplněném peru Solostar. Po zvážení 
všech okolností a kontextu všech informací uvedených v textu se můžeme jednoznačně 
vyjádřit následovně: záměna slova suspenze za slovo roztok v jediném případě v celém textu 
nijakým způsobem neovlivňuje celkové vyznění informace, v žádném případě z hlediska 
bezpečnosti léčby neohrožuje pacienta a nehrozí poškození zdraví, proto nepovažujeme za 
vhodné a nezbytné stažení preparátu s tímto příbalovým letákem z trhu, i když je náprava 
v co možná nejkratším termínu vhodná. 
 
j ) Vyh 450 / 2004 Sb. 
Výbor podporuje změnu označování potravin z hlediska obsahu celkových sacharidů (cukrů) 
tak, aby diabetici nebyli zmateni označením "sacharidy, z toho cukry". Prof. Anděl 
zkontaktuje příslušné odborníky pro změnu Vyhlášky č.450/2004 Sb. (ing. Dostálová a další) 
a pokusí se sjednat schůzku se zástupci Výboru ČDS (prof. Jirkovská a další).   
 
Per rollam schválené. 
Ad 20. Návrh na  1. oznámení kongres Luhačovice 2014.  

Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Nový návrh designu na I. Oznámení na 
Luhačovice 2014.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 24: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s 1. oznámením.  

  
Ad 21. Elektronické postery Kongresu   Luhačovice 2014. 
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání.  Galén-Symposion nabízí do Luhačovic 
variantu elektronických posterů. Počítají cca  s 5 stojany na 4 dny – kolem 60 000 Kč.  
Úspora místa, průběžné prohlídky prezentací.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 25: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas s aktivitou a částkou.  
  
Ad 22. EASD 2014  Lilly Sponzorship  . 
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Nominováni k podpoře účasti na EASD  a 
odsouhlasena podpora účasti na EASD 2014 jsou MUDr. Lukáš Pácal, Jan Škrha jr, Hana 
Kahleová, Michal Dubský, Jan Gojda, Jana Urbanová, Markéta Vaňková.   
 

Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 26: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas s uvedenými kolegy..   
 



Ad 23. Stanoviska pro SUKL k dapagliflozinu a derivátům SU.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Pro potřeby SUKL vydal výbor ČDS  
stanovisko  k indikacím dapagliflozinu a stanovisko k obvyklým dávkám derivátů SU.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 27: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas s uvedeným závěrem.   
 
Ad 24. Stanovisko k algoritmu léčby DM 2 .  

Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Odesláno stanovisko Ing. Cetkovské - 
MZ týkající se algoritmu péče o DM (potvrzení platnosti a ponechání časové rezervy pro 
změnu jednotek HbA1c). 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 28: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas.   
 
Ad 25. Návrh členů atestační komise oboru dětská endokrinologie a diabetologie.  

Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání.  Na MZ zaslán návrh členů atestační 
komise komise oboru Dětská endokrinologie  a diabetologie.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 29: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas.   
 
Ad 26. Návrh členů akreditační komise oboru dětská endokrinologie a diabetologie.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání.  Na MZ zaslán návrh členů akreditační  
komise oboru dětská endokrinologie  a diabetologie. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 30: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas.   
 
Ad 27. Použití CGM v rámci projektu Diahelp . 
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Kladné stanovisko k ČDS k použití CGM 
v rámci pilotního projektu Diahelp ( MUDr. Šustková VZP). Sděleno výbor České 
diabetologické společnosti ČLS JEP plně podporuje Vaši žádost ZN: ÚZP 64/2014 a 
domnívá se, že použití kontinuálních monitorů (zavádění a stahování dat), je v případě 
pilotního programu po příslušné edukaci delegovatelné na nezdravotnické pracovníky. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 31: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas.   
   
Ad 28. SUKL hodnotící zprávy.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Zasláno souhlasné stanovisko výboru ČDS 

k Bydureon, Lyxumia, Ezetimib, generika metforminu,generik pioglitazonu + úprava znění 
indikací.  
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 32: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a vyslovil souhlas.   
   
Ad  29.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 33:  
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP: 
  
Mgr. Ladyr Martin, Kladenská 94/21, Praha 6-Vokovice 160 00 
MUDr. Čecháková Marie, Anglická 4, Praha 2, 120 00 
MUDr. Faltová Jana, Praha  
MUDr. Hellerová Pavlína, Amforová 1901, Praha 5, 150 00 



MUDr. Psottová Jana, Slunečná 280, Kosoř, 252 26 
Říhánková Renáta - Plzeň 
MUDr. Linhartová Eva – Trutnov 
Ayele Yihunie – Český Krumlov 
MUDr. Maria Kures – Jablonec nad Nisou 
MUDr. Chocholáčová Monika – Nová Paka 
Doc. MUDr. Karásek David – Olomouc 
 
b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   
žádné nedošly. 
 
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS . 
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 34:  
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené přihlášky. 
 
MUDr. Pavel Blahák – Zahradní 1405, Nové město na Moravě, 592 31 
MUDr. Iva Haladová – Kubátova 1, Plzeň, 323 22 
 
Ad 30.  Další zasedání výboru ČDS. 
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.  
  
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 35:  
Další 22. zasedání současného výboru ČDS se koná dne 09. 04. 2014 od  13,00. Místo 
konání Salonek, Luhačovice, KD Elektra. Tamtéž dne 09 04 2014 ve 13,30 se koná          
1. Zasedání nově zvoleného výboru ČDS za účasti odstupujícího výboru. Programy 
s předáním funkcí a volbou nových funkcionářů připraví  MUDr. Merhaut.  
--------------------------------------------------------------- 
 
Zapsal :  Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD,  

    MUDr. Tomáš  Merhaut. 
 
Dne  18. 02. 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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

 


