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Zápis 16. zasedání výboru České diabetologické společnosti, 
konaného dne 18. 05. 2021 od 10,00 hodin, v Praze. 

(VFN, Charvátův sál III. interní kliniky, Praha 2)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Přítomni (abecedně): prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, doc. MUDr. 
Silvie Lacigová, Ph.D., MUDr. Tomáš Merhaut, prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., prof. 
MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr. Eva Račická, MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. 
Jan Škrha, DrSc., MBA, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. 
Jitka Zemanová.    
Omluveni: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., prof. MUDr.  Milan Kvapil, CSc., MBA, 
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda. 
Jednání zahájeno 18.05.2021 v 10,00, ukončeno ve 13,00. Referující uvedeni bez titulů. 
Jednání probíhalo podle schváleného programu:    
1.   Kontrola minulého zápisu.        Škrha    
2.   Kontraktace nových kódů odbornosti 103.       Škrha/Prázný/Merhaut 
3.   Legislativa.                      Merhaut  
4.   Podpora Lilly EASD 2021.                                                       Škrha/Prázný 
5.   57. DD 2021. Čestné členství ČDS za 2020. Ceny ČDS za  
      publikaci 2020, PS ČDS. Zhodnocení 57 DD.   Škrha/Prázný  
6.   Stanovisko ČDS k dostupnosti dia. profylak. obuvi MEDI. Prázný 
7.   Volby do výboru ČDS. Aktuální mailové adresy.   Škrha/Merhaut 
8.   Priority u diabetiků očkovaných proti Covid 19.    Merhaut    
9.   Nové Doporučované postupy DM.        Prázný/Hradec/Zemanová 
10. Akreditační komise MZ ČR.                  Pelikánová  
11. Blok pokladníka: stav financí.                               Hradec  
12. Blok sekcí a pracovních skupin.    
a)  Technologie.                   Prázný/Šoupal  
b)  Podiatrie.                                         Lacigová  
c)  Dětský diabetes. Šumník 
d)  Ambulantní diabetologie.     Szabó  
e)  Psychologie.                   Lacigová     
13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další.  
a). Technická novela Vyh. 134/1998 Sb. 
14. Další a různé. 
a)  Pomoc mladým diabetologům na návrh prof. Chlupa.        Merhaut 
b)  Přehled ČDS sekcí, základní informace.                               Merhaut 
c)  Žádost o stanovisko k lázně Bělohrad.                                 Škrha 
d)  Žádost o udělení DIA centra nemocnice Pardubice.           Škrha/Merhaut  
   
Per rollam: 
15.  Žádost o blok ČDS přednášek na kongresu ČES. 
16.  HoZ Sitagliptin (Januvia) úhrady kombinací. 
17.  HoZ Trulicity.    
18.  Informace k podávání bamlanivimabu v prevenci závažného průběhu Covid-19.    
19.  Noví členové organizační jednotky ČDS ČLS JEP.   Škrha/Merhaut  
20.  Další zasedání.        Škrha 

 
Ad 1. Kontrola minulého zápisu.                          Ref. Škrha  
Nebyly připomínky k zápisu z výboru ČDS z 02 / 2021 a konstatováno, že úkoly jsou splněny 
nebo průběžně plněny.   
Usn. č. 2021 / 021: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  
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Ad 2. Kontraktace nových kódů odbornosti 103.                 Ref. Merhaut/ Škrha/ Prázný   
Nové kódy jsou schvalovány podle Zákona 48/1997 Sb., jeho § 17, odst. 4. Tyto jsou 
aktualizovány každoročně ve formě vyhlášky. 
Prázný informoval o dopisu odeslaném řediteli VZP Ing. Kabátkovi, neboť tato ZP 
nenasmlouvává nové kódy celoplošně nejen ambulantním diabetologům, ale i diabetologickým 
centrům a nemocnicím. Tím se odlišuje VZP od ostatních ZP, kde nasmlouvávání kódů nečiní 
problémy. Zatím nedošla odpověď. 
Usn. č. 2021 / 022: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
  
Ad 3. Legislativa.                                                                                Ref.  Merhaut  
Středobodem dění jsou dva Nouzové stavy (Covid-19), jaro a podzim. Extrémně narostla 
sbírka zákonů.  Mimořádné opatření Mz z 10.4.2021 umožňuje konat zasedání orgánů 
právnických osob i v počtu větším než 10 osob a menším než 50 osob za podmínek: 
Splnění alespoň jedné z podmínek: Negativní PCR test ne starší než 5 dnů, antigenní test ne 
starší než 72 hodin, předložení certifikátu o dokončeném očkování proti Covid-19 minimálně 
před 9 nejvýše před 90 dny.  
 
Ad 4. Podpora Lilly na EASD 2021.                                                Ref. Škrha/Prázný 
Lilly nabízí smlouvu obvyklého znění, finančně 50 000,- Kč. cca pro 10-15 uchazečů. 
Informace byla podána na 57. diabetologických dnech a je uveřejněna na webových stránkách 
společnosti s přihláškami žadatelů do 15. června 2021. Výběr a realizace per rollam. 
Usn. č. 2021 / 024: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 5.   57. Diabetologické Dny 2021.        Ref. Škrha/ Prázný  
Ve dnech 14.-17. dubna 2021 proběhly virtuální 57.DD. Byli vyhlášeni čestní členové (MUDr. 
Kašková, MUDr. Chmura, MUDr. Jurková, paní Křížová), předány ceny ČDS za publikace 
2020. Plenární schůze ČDS proběhla v průběhu kongresu per rollam. Odborný program, 
zvolená distanční forma a ekonomický výsledek byly zhodnoceny pozitivně. 
Usn. č. 2021 / 025: Výbor ČDS vyslovil poděkování.    
  
Ad 6. Stanovisko ČDS k dostupnosti dia. profylaktické obuvi MEDI.       Ref. Prázný 
Podpořeno, aby komodita zůstala dostupná pro pacienty. Dopis na SÚKL v archivu. 
Usn. č. 2021 / 026: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
  
Ad 7. Volby výboru ČDS. Zajištění mailového adresáře členů.   Ref. Škrha/Merhaut 
Zásadní je 100% oslovitelnost voličů, tedy členské základny. Škrha informoval o jednání na 
ČLS (s Dr. Vackem): je třeba vyzvat členy, aby aktualizovali svoje mailové adresy. Výzva 
k volbám bude na podzim 2021, členové, kteří se chtějí podílet jako členové výboru se přihlásí 
nebo budou navrženi kolegy, kteří si ověří, že navržený souhlasí s kandidaturou. Vznikne tak 
kandidátní listina, která bude následně rozeslána členům, a z ní členové budou vybírat podle 
zadaných požadavků (počet, zastoupení nemocničních a ambulantních diabetologů a 
pediatrů, revizní komise).  
Usn. č. 2021 / 027: Výbor ČDS vzal na vědomí, plně stojí za řádným průběhem voleb. 
 
8. Priority u diabetiků očkovaných proti Covid 19.                     Ref. Škrha/Merhaut 
Ambulantní specialisté včetně diabetologů byli administrativně zapojeni do očkování 23 / 24 
04 2021. Na návrh výboru ČDS došlo k rozšíření skupiny pro očkování proti covid-19 na 
všechny léčené pacienty s DM (PAD a/nebo inzulín), čímž byla do značné míry zhojena 
nepřehlednost a nejednoznačnost právních materiálů. Platnost kódů pro pacienty s DM byla 
prodloužena do 15.06.2021.  Usn. č. 2021 / 028: Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 9. Nové Doporučené postupy (DP) u DM.                       Ref: Prázný/Hradec/Zemanová 
Prázný informoval o přípravě DP věnovaného dietě (Hradec, Zemanová), dále DP o 
sportovních    aktivitách při diabetu (Horová a spol).  
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Dále se aktualizuje DP věnovaný diabetu 1. typu (Šumník, Škrha, Prázný). 
Pelikánová informovala, že DP péče o diabetické onemocnění ledvin bylo i mezioborově 
schváleno per rollam.  
Usn. č. 2021 / 029: Výbor schválil doplnění a další uvedená fakta.  
   
10. Akreditační komise MZ ČR.       Ref. Pelikánová. 

a) Započítání praxe z Covidových center 

Akreditační komise vyslovila na základě žádosti Mladých lékařů souhlas se započítáním 
praxe v covidových centrech do specializačního vzdělávání. Vydán souhlas AK-ED uznat 
jako 100% praxe v rámci interního či pediatrického kmene, například v rámci 8 m na interním 
oddělení. 
 
b) Vyhl. 152/2018 Sb. Obor dětská endokrinologie a diabetologie:  

Stanovisko ČDS: Na základě doporučení Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP 
a Akreditační komise pro obor Dětská endokrinologie a diabetologie výbor České 
diabetologické společnosti podporuje zkrácení délky vzdělávacího programu nástavbového 
oboru Dětská endokrinologie a diabetologie na 12 měsíců z původních 24 měsíců.  

Odůvodnění: Primárním důvodem tohoto kroku je snaha o zvýšení průchodnosti a 
zjednodušení systému vzdělávání v oboru Dětská endokrinologie a diabetologie a 
synchronizace se vzdělávacím programem Diabetologie a endokrinologie, který vyžaduje 
pouze 12-ti měsíční přípravu po absolvování atestace ze základního oboru. 
Usn. č. 2021 / 030: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.  
   
Ad 11. Blok pokladníka: stav financí.                               Ref. Hradec  
Podána informace o hospodaření: Zatím není k dispozici výsledný stav z ČLS JEP, ale 
předběžný odhad je pozitivní i vzhledem k příjmu z 56.DD.   
Usn. č. 2021 / 031: Výbor ČDS vyčká na bližší účetní informace. 
  
Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin, týmů.   
Ad 12a) Technologie.                            Ref. Prázný/Šoupal 
Systematicky se pracuje na náběhu nových diabetologických kódů. Výkonové listy byly 
zveřejněny na webu ČDS stejně jako formulář pro nerozpoznávané hypoglykémie. Probíhají 
školicí akce pro diabetologii na téma nových technologií s uplatněním kódů. 
Usn. č. 2021 / 032a: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
  
Ad 12b)  Podiatrie.              Ref. Lacigová  
Za Dr. Fejfarovou referovala Lacigová, která uvedla: 
1. schválení nového výkonu 13028 - vstupní vyšetření pacienta v podiatrické ambulanci 
2. audity Podiatrických ambulancí 
3. dotazníkový průzkum o propojení ambulantní diabetologické sféry s podiatrickou 
4. KDP 
Usn. č. 2021 / 032b: Výbor ČDS vyjádřil souhlas. 
 
Ad 12c) Dětský diabetes.                            Ref. Šumník   
 Stanovisko ČDS ČLS JEP k novelizaci vyhlášky 152/2018 Sb. 
         Obor dětská endokrinologie a diabetologie – viz bod 10b. 
Proběhl kongres Dětské diabetologie. 
Příště bude podána informace k projektu Čenda. Výbor byl informován o populační analýze 
využívání kontinuální monitorace glykémie u dětí s diabetem 1. typu (data z registru ČENDA 
podporovaného ČDS), článek s výsledky byl publikován v časopise Pediatric Diabetes.  
Usn. č. 2021 / 032c: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
  
Ad 12d) Ambulantní diabetologie.                                Ref. Szabó  
Možnosti spolupráce ČDS / OSAD s ostat. společnostmi a sdruženími.  
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Referováno o tradičních tématech: úhradová vyhláška, zvláštní vyúčtování Nouzového stavu, 
vyhlídky na rok 2021.Úvaha o DPP4 - napsat dopis na web členům ČDS. Merhaut zaslal 
právně účetní normy, podle nichž se bude vyúčtovávat rok 2020. 
Usn. č. 2021 / 032d: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 12e) Psychologie. Psychodny.                             Ref.   Lacigová  
                 Proběhly úspěšně. 
Usn. č. 2021 / 032e: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
13. Blok VZP/SZP, MZ, SÚKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další.  
Ad 13a) Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb.                   Ref. Merhaut 
Prázný informoval o odeslaném dopisu řediteli VZP, který se týkal nenasmlouvaných výkonů. 
Dále informoval o hodnotících zprávách a pozici SÚKLu a SZP, hodnotící zprávy jsou 
projednávány průběžně per rollam. U VZP nenacházíme odezvu pro jednání.  
Usn. č. 2021 / 033a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
    
Ad 14. Další a různé.        Ref. Merhaut/Škrha 
Ad 14a. Pomoc mladým diabetologům na návrh prof. Rudolfa Chlupa. 
Prof. Chlup navrhl, aby studentům lékařských a zdravotnických fakult, kteří projeví o 
diabetologii zájem, bylo umožněno členství v ČDS za zvýhodněných podmínek (nižší/žádný 
členský poplatek a/nebo snížená/bezplatná registrace na akcích ČDS).  
Usn. č. 2021 / 034a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas. 
  
Ad 14b. Přehled ČDS sekcí:        Ref. Merhaut 
Informace o funkčním volebním období sekcí s datem konce mandátu a s termínem voleb:   
Technologická:         volby11/2017               výbor 2018-2022,        Prázný 
Podiatrická:            volby    2020                 výbor 2020-2024,        Fejfarová 
Dětská:                     volby    2019                 výbor 2019-2023,        Šumník 
Psychologická: sekce existuje od 2007, dle Stanov spíše jako pracovní skupina, kterou 
Lacigová převzala od Perušičové. Nyní sekci vede Lacigová, která plánuje klasické volby do 
sekce v roce 2022 včetně zvolení předsedy. 
Sesterská:  poslední volby  nutno dohledat, výbor ustaven               Řihánková 
Diabetes a těhotenství: založeno 2014, předchozí výbor vedla Andělová, nyní je   výbor 2018 
- 2022,  vede  Krejčí.  
USn č.21 / 034b: Výbor ČDS bere na vědomí, pověřuje sekce kontrolou termínů.  
   
Ad 14c. Žádost o odborné stanovisko - lazně Bělohrad              Ref Škrha 
Lázně Bělohrad požádaly výbor ČDS o uznání léčivých pramenů (zdroj VITA, AM-2) jako 
vhodných pro diabetiky. 
Výbor ČDS vidí žádost o kladné stanovisko v širších rozměrech.  Ze zákonů je hlavní zákon 
48/1997 Sb, který stanoví, zda jde o statut lázní, dále musí být délka pobytu a všechny 
dostupné procedury označeny za hrazené pacientem, částečně či úplně hrazené 
poskytovatelem. Musí být konkretizovány v Zákoně 1/ 2015 Sb. a Vyh. 2 / 2015 Sb.,  z toho 
vychází indikační okruh chorob.   
Usn. č. 2021 / 034c: Výbor ČDS uzavírá, že až budou k dispozici Závěry a rozhodnutí 
shora uvedených institucí, může se vyjádřit výbor ČDS, a to pro kapitolu IV. Lázeňského 
indikačního seznamu, avšak nesmí být opomenuta dětská část seznamu, tj. kapitola 
XXIV.  
 
Ad 14d.  Žádost o udělení DIA centra nemocnice Pardubice.          Škrha/Merhaut  
Posouzení podle manuálu výboru ČDS, dle něhož byly posuzovány DC dospělých v letech 
2016-2017. Nejedná se o obdobu DDC, udělovanou MZ ČR, nýbrž o DC dospělých podle 
zákona 372/2011 Sb. o jmenování výborem ČDS. Uchazeč musí předložit jiný dotazník, ne ten 
pro DDC (dětská diabetologická centra) posuzovaná MZ ČR. Kolegyně dostane instrukce od 
prof. Pelikánové Usn. č. 2021 / 034d: Výbor ČDS bere na vědomí. 
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Per rollam projednané:  
Ad 15. Žádost o blok ČDS přednášek na kongresu ČES. 
Předseda ČES požádal o blok přednášek pro podzimní kongres ČES v Brně, v hotelu Voroněž 
ve dnech 14.-16. října 2021. Má trvat 90 min, tedy čtyři přednášky. Na výzvu se přihlásil prof. 
Haluzík, prof. Šumník a prof. Prázný.  
Usn. č. 2021 / 035: Výbor ČDS vyslovil souhlas a uspokojení. 
  
Ad 16. HoZ Sitagliptin (Januvia) úhrady kombinací. 
MSD požádala SÚKL o úhradu sitagliptinu v kombinaci s metforminem od 53 mmol/mol. SÚKL 
souhlasil, vyjádřil se, že je to odborně správně a že by přiznal od 53 mmol/mol i v dalších 
kombinacích, ale je vázán návrhem žadatele. 
P: Sitagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci s 
thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol na léčbě 
metforminem nebo nižší než 60 mmol/mol na léčbě sulfonylureou nebo thiazolidindionem nebo 
na léčbě kombinací metforminu a sulfonylurey. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, 
sitagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem 
nejsou léčivé přípravky s obsahem sitagliptinu hrazeny. 
Dále ze SÚKL došla hodnotící zpráva SÚKL k fixní kombinaci met/pioglitazon. 
Usn. č. 2021 / 036: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
  
Ad 17.  HoZ Trulicity. 
V základní úhradě se nic nemění, ve zvýšené úhradě došlo k průlomu a Trulicity 1,5 mg SÚKL 
navrhuje hradit pacientům na zvýšenou úhradu již od obezity 1.skupině, tj.BMI nad 30 kg.m-2. 
Pojišťovny vydaly souhlasné stanovisko, došlo k dohodě o omezení dopadu do rozpočtu mezi 
Lilly a plátci. HbA1c 60 zůstává, omezeno DIA. Návrh limitace zvýšené úhrady zde: 
P: Dulaglutid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol a zároveň při obezitě 
I. a vyššího stupně definované jako BMI 30 nebo vyšší. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
o 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti po 6 
měsících léčby, není dulaglutid dále hrazen. 
Usn. č. 2021 / 037: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 18. Informace k podávání bamlanivimabu v prevenci závažného průběhu covid-19.      
Usn. č. 2021 / 038a: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
  
Ad 19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
aa) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.  
Usn. č. 2021 / 039aa: Výbor ČDS schválil přihlášky níže uvedených lékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.  
    

MUDr. Jiřina Křížová, 1962, IKEM. 
MUDr. Martina Študentová, 1986, EDUMED s.r.o. (Náchod).  
MUDr. Ingrid Santariusová, 1977, SantaClinic s.r.o. (Hrádek, Třinec).  
MUDr. Jana Urbanová, Ph.D., 1984, FNKV - Interní klinika.   
MUDr. Do Quoc Dat, 1994, III. interní klinika VFN v Praze.   

 
ab) Nebyly projednány přihlášky nelékařů do ČDS.  
Usn. č. 2021 / 039ab: Výbor ČDS schválil přihlášky níže uvedených nelékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.        
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b) Nebyly projednány přihlášky do sekce sester ČDS, žádné nedošly. 
Usn. č. 2021 / 039b: Výbor ČDS tudíž neschválil řádné členy sekce sester ČDS.  
 
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS (5006), došly. 
Usn. č. 2021 / 039c: Výbor ČDS tudíž schválil řádné členy Podiatrické sekce ČDS:  

   MUDr. Do Quoc Dat, 1994, III. interní klinika VFN v Praze.  
 
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS (5008), došly. 
Usn. č. 2021 / 039d: Výbor ČDS tudíž schválil řádné členy Technologické sekce ČDS:  

 MUDr. Jiřina Křížová, 1962, IKEM. 
 MUDr. Jana Urbanová, Ph.D., 1984, FNKV - Interní klinika.  
 MUDr. Do Quoc Dat, 1994, III. interní klinika VFN v Praze.  

 
e) Nebyly projednány Nové podiatrické ambulance.  
Usn. Č. 2021 / 039e: Výbor ČDS tudíž neschválil nové podiatrické ambulance.  
   
f) Nebyla projednána nová edukační pracoviště.  
Usn. Č. 2021 / 039f: Výbor ČDS tudíž neschválil nová edukační pracoviště.  
 

g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie (5007), došly. 
Usn. č. 2021 / 039g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce: 

 MUDr. Jiřina Křížová, 1962, IKEM. 
 
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství ČDS (5004), došly. 
Usn. č. 2021 / 039h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství:  

MUDr. Jiřina Křížová, 1962, IKEM. 
  
i) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce ČDS (5001), došly.  
Usn. č. 2021 / 039i: Výbor ČDS projednal a přijata byla: 

MUDr. Jiřina Křížová, 1962, IKEM. 
  
j) Žádost o snížení / prominutí členského příspěvku:  
MUDr. Zuzana Solarová, 1977, důvod: rodičovská dovolená 
MUDr. Alice Králová, 1979, důvod: rodičovská dovolená 
MUDr. Petra Šťastná, 1985, důvod: rodičovská dovolená 
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, 1956, důvod: neuveden – ZATÍM ODLOŽENO 
Usn. č. 2021 / 039j: Výbor ČDS rozhodl o odpuštění příspěvků ve smyslu Stanov.  
 
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.  
projednány termíny zasedání výboru ČDS. Usn. Č. 2021 / 40:  
Další zasedání výboru ČDS dne 14. 09. 2021 v 10,00 v Praze 
Další zasedání výboru ČDS dne 07. 12. 2021 v 10,00 v Praze 
Místo konání bude určeno podle aktuální epidemiologické situace 
-------------------------------------------------------------------------  
Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut.  
Dne 18. 05. 2021  

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,  
Předseda výboru ČDS ČLS JEP, z.s.  

Rozdělovník:  
Členové Výboru a RK ČDS.  
Sekretariát výboru ČDS, web.  
Předsednictvo ČLS JEP.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


