
Zápis z 20.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  20 02 2018  od 10,00  hodin,  Praha 1. 

(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni (abecedně): MUDr. Alena Adamíková, Ph.D,  Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., 
MUDr. Jan Brož, Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. 
Alexandra Jirkovská, CSc., Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.,  MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. 
MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D,   MUDr. Eva Račická, 
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, Doc. MUDr. 
Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jitka Zemanová. 
Omluveni: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D, Prof. 
MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně. Jednání  bylo zahájeno   dne 20 02 2018  v 10,00   a  ukončeno ve 13,00.   
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:   

1.     Kontrola minulého zápisu.                      Pelikánová 
2.     Elektronický recept (ERP), první zkušenosti z  praxe.           Merhaut    
3.     Novinky v legislativě.                                                                Merhaut  

      4.     Volby výboru a RK ČDS ČLS JEP,z.s.         Pelikánová/Merhaut 
5.     Informace  z Akreditační komise MZ ČR.           Pelikánová 
6.     Kongres 54 Luhačovice 2018.                       Pelikánová 
7.     Doporučené postupy. Rozpracované úkoly.                 Pelikánová 
8.     Návrh vyhlášky o převodu odborností.       Merhaut  
9.     IDF informace, platba, členství.         Prázný     
10.   Smlouva ČDS s AK Panýr. Dodatek č 1.        Pelikánová/Račická  
11.   Blok pokladník: stav financí, rozpočet 2018, deficit.             Hradec 
12.   Blok sekcí a skupiny: Technologie. Podiatrie.  Edukace.     Prázný/Jirkovská 
13.   Blok VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace preskripce Léky, PZT.                
   a)  Návrh TS ČDS  na novelu Zák. 48/1997Sb., příl. 3C (PZT).    Prázný      
14.   Další. 
   a)  Elektronická  přihláška         Svačina 
   b)  Sekretářka                                                                                 Pelikánová   
Per rollam projednané: 
 15.   Ceny ČDS za publikace 2017, probíhající řízení.     
 16.   Zpráva z AK MZ ČR, vzdělávání¨, nové prováděcí předpisy.   
 17.   54. Kongres Luhačovice, první oznámení.   
 18a. Vyhláška o nástavbových  oborech, připomínky k návrhu. 
 18b. Edukační aktivita Diaktiv. Info, podpora. 
 18c. Diagnostika poruch dýchání ve spánku. 
 18d. Úprava termínu voleb do Výboru a RK ČDS. 
 18e. Stanovisko ČDS k inkretinům. HoZ: Suliqua,Trulicity.  
 18f.  Nový formulář na vyžádaná stanoviska SUKL.  
 19.   Noví členové ČDS ČLS JEP a sekcí, nová podiatrická a edukační pracoviště.  
 20.   Další zasedání výboru ČDS. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ad 1. Kontrola minulého zápisu.                       Ref. Pelikánová. 
Vysloven souhlas se zápisem č.19 ze zasedání výboru ČDS v 12 / 2017 a konstatováno,   že 
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.  
Usn. č. 2018 / 001:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.   

Ad 2. Elektronický recept (ERP), první zkušenosti z  praxe.       Ref. Merhaut      
Nejsou známy zásadní problémy či dlouhodobé výpadky. Tisk 5/0psp projednán, schváleny 
změny prodloužení termínu na dokončení elektronizace v PSP i SEN.  

      Usn. č. 2018 / 002:  Výbor ČDS  vzal na vědomí.    



Ad 3. Novinky v legislativě.                                                            Ref. Merhaut.        
Se začátkem 8.volebního období PSP jsou zařazovány tisky nové od poř.č.1. Důležité 
rozpracované materie viz příloha bod 3.  
Usn. č. 2018 / 003:  Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 

      Ad 4. Volby výboru a RK ČDS ČLS JEP,z.s.     Ref. Merhaut  
Předkolo skončilo  vytvořeny kandidátní  listiny. Nyní se kompletují materiály k rozeslání 
voličům  pro vlastní  volbu.  Odevzdání těchto lístků korespondenčně do 15 03 2018, 23,59,  
obálky s pozdějšími razítky se vyřazují. Dále Viz bod 18d.   
Usn.  č. 2018 / 004: Výbor ČDS vyslovil  souhlas.   
 
Ad 5. Informace  z AK MZ ČR.                           Ref.Pelikánová  
informovala o podobě základních kmenů, která se již bude měnit pouze minimálně  
Usn. č. 2018 / 005: Výbor ČDS   vzal na vědomí.     
  
Ad 6. Kongres 54. Luhačovice 2018.                                       Ref. Pelikánová  
Body OPVK projednané v 12/2017 a  20 02 2018 viz příloha bod č.6. Nezávislým bodováním 
OPVK vybral ústní i posterové prezentace, symposia ČDS i sobotní edukační program a 
stanovil umístění firemních symposií. 25.4. proběhne zasedání současného i nového výboru, 
které povede vedoucí volební komise. Nový výbor zvolí předsedu, jednatele, místopředsedy 
a pokladníka. Plenární zasedání členů ČDS povede současná předsedkyně výboru.  
Usn. č. 2018 / 006: Výbor ČDS   vyslovil  souhlas.   
 
Ad 7. Doporučené postupy.                                            Ref. Pelikánová  
Zůstávají Rozpracované úkoly na témata :  játra, edukace, akutní péče.   
Usn.  č. 2018 / 007:  Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 8. Návrh vyhlášky  o převodu  odborností.                     Ref. Merhaut  
Materiály za  ČDS zkompletoval Merhaut a předal NM MZ ČR prof.  Svačina.  
Usn. č. 2018 / 008:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.    

Ad 9. IDF, informace, platba, členství.           Ref.Prázný   
Doc. Prázný odeslal IDF v podklady k vypočítání členského příspěvku do IDF. V současné 
době je v IDF řešena pozice pokladníka, který nesplňoval požadavky dané (navíc nejasnými) 
stanovami. Situace vedla k sepsání několika kritických otevřených dopisů nejvyššími 
představiteli IDF, některé členské organizace reagují vystoupením z IDF. Současná situace 
nevrhá na IDF dobré světlo, nicméně prozatím zůstaneme členem IDF a budeme sledovat 
další vývoj. 
Usn. č. 2018 / 009:  Výbor  ČDS  vyslovil souhlas.  
    
Ad 10. Smlouva ČDS s AK Panýr.                     Ref. Račická  
Smlouva uzavřena a signována. Připraven dodatek č 1, seznámení Račická. .  
Usn. č. 2018 / 010: Výbor ČDS   vyslovil  souhlas.  
 
Ad 11. Blok  pokladník: stav financí, rozpočet 2018, deficit.     Ref.  Hradec         
Pokladník  klade důraz na  vyrovnanou bilanci,  varoval před deficitním rozpočtem. Přehled  
schválených financí níže.  V r 2017 utratili 2 233 000 a vydělali 2 130 000, prodělek  50 000 
kč.  Rekapitulace schválných finančních podpor na rok 2018 
-Syndrom diabetické nohy IKEM v 11/ 2018 Jirkovská ( Fin. 40 tis.Kč vč DPH) 
-Psychologie-umění komunikace.v 03/2018 Lacigová (Fin 20 tis.Kč vč DPH) 
-Kurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v podiatrii 7. – 10. 6. 2018 první část a 8. – 
10. 11. 2018 druhá část. (Fin 35 000,-Kč schváleno ) 
Kurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků : 1. část 22. – 23. 3., 
druhá 16. – 17. 5., třetí 19. – 20. 9. a čtvrtá 25. – 26. 10. 2018 (Fin 35 000,- Kč schváleno ) 



-Projekt skupinové edukace.  Prof. Jirkovská : Výbor ČDS souhlasí s podporou 200 tis. pro 
první pololetí roku 2018, příslib 200 000,00 Kč na druhé pololetí ( mimo zápis, bylo 
projednáno ústně) 
-Právní podpora – kancelář Panýr : kvartální kontrola, upřesnění výkazu, zda je pomoc 
věnována jen členům ČDS – 400 000,00 Kč/rok, budou fakturovat měsíčně. 
Z výboru 20.2.2018 : Odměna Šárce za předání agendy – od 1.2.2018 dohoda (DPP) celkem 
40 000,- Kč schváleno výborem. Další položky( Čenda, registr CSII, sekce sester a jiné), 
případně další položky uvedené v předchozích zápisech jsou v platnosti.   
Usn. č. 2018 / 011: Výbor ČDS vzal na  vědomí, vyslovil souhlas.   
  
Ad 12. Blok sekcí a skupiny: Technologie,  Podiatrie. Edukace.             
12a. Technologická sekce ČDS.                  Ref. Prázný  
Technologická sekce ČDS obdržela podklady z ČLS JEP k nově připravovanému zákonu o 
zdravotním pojištění Zák. 48/1997 Sb, a měla možnost vyjádřit se k příloze č. 3 tohoto 
zákona. Do přílohy č. 3 navrhujeme maximum možného, návrh je záměrně extenzivní. Náš 
návrh byl odeslán v daném termínu prostřednictvím ČLS JEP ja zároveň přímo na 
ministerstvo zdravotnictví. V současné době probíhá vyhodnocení připomínek od dotčených 
účastníků jednání na MZ, MZ připraví další verzi přílohy č. 3 k diskuzi. Plánujeme zúčastnit 
se samostatného jednání za ČDS s MZ ohledně zdravotnických prostředků pro pacienty 
s diabetem. Zvláštní jednání bude nutné ohledně larvální léčby pro pacienty se syndromem 
diabetické nohy.  
Usn. č. 2018 / 012a: Výbor ČDS vzal na  vědomí a vyslovil souhlas. 
                                  
12b.  Podiatrická sekce ČDS.                                                       Ref. Jirkovská      
 o navrhovaných změnách v kategorizačním stromu v oblasti požadavků diabetologické 
podiatrie (otopedická obuv, berle, vozíky, vložky, ortézy sériové, neurotest apod.). Výbor 
Podiatrické sekce nadále  připravuje  edukační materiály, které bude zveřejňovat na 
stránkách sekce www.diab.cz, pokračuje i v přípravě návrhu pro nové výkony (Ošetření 
diabetické ulcerace sestrou). Dr. Bém vede jednání o možnostech obnovení larvální léčby, 
která zůstala v sazebníku výkonů, avšak z důvodu negativního výsledku auditu tradičního 
českého výrobce byla prakticky znemožněna. Doc. M. Prázný byl Výborem ČDS pověřen 
napomoci tomuto vyjednávání. Dr. Jirkovská vyzvala členy Výboru, aby podpořili účast 
zástupců podiatrií i dalších zájemců na workshopech o castování a podpořili zavádění této 
metodiky. Do Luhačovického kongresu vyjde další číslo zpravodaje POSEL.  
Usn. č.  2018 / 012b: Výbor ČDS vzal na vědomí  a vyslovil souhlas s uvedeným. 

12c.  Edukační skupina ČDS.         Ref. Jirkovská. 
- V prosinci 2017 proběhl závěrečný workshop Projektu skupinová edukace 2017 26.1.2018 
proběhl vstupní workshop Projektu skupinová edukace 2018, do nějž se přihlásilo 12 
edukačních pracovišť (4 nově), přednostně budou realizovány kurzy pro diabetiky neléčené 
inzulinem. Podpora ČDS byla rozdělena těmto pracovištím, avšak v menší míře než v 
předchozích ročnících, pro dorovnání původních dotací centrům i pro zajištění organizační 
stránky Projektu včetně statistického zpracování, závěrečného workshopu apod. je žádoucí 
doplnit dotaci dle možností na úroveň předchozích let.   
- 7.12. 2017 se pověření zástupci ČDS (Jirkovská, Adamíková, Štefánková) účastnili jednání 
Pracovní skupiny MZ k Seznamu zdravotních výkonů a na základě požadavků pak byla 
vedena další jednání se členy této komise a upraven  a znovu podán návrh výkonu Týmová 
skupinová strukturovaná edukace diabetiků. Další jednání na této komisi je plánováno na 
29.3.2018. 
- Byla navázána komunikace se SVL ČLS JEP (doc. S. Býma, CSC., MUDr.I. Karen)  o 
možnostech spolupráce mezi diabetology (edukačními pracovišti) a praktickými lékaři v 
oblasti edukace diabetiků. Zástupci PS pro edukaci (Jirkovská A., Adamíková A., Hradec J., 
Štefánková J., Jirkovská J.) připraví  odpověď a pozvou zástupce SVL k dalšímu jednání. 
Usn. č.  2018 / 012c: Výbor ČDS vzal na vědomí  a vyslovil souhlas s uvedeným. 
 

http://www.diab.cz/


 
Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace preskripce, Léky, PZT.  
13a. Návrh TS ČDS  na novelu Zák. 48/1997Sb., příl. 3C (PZT).          Ref. Prázný  
Technologická sekce ČDS obdržela podklady z ČLS JEP k nově připravovanému zákonu o 
zdravotnických prostředcích Z 48/957 Sb., a měla možnost vyjádřit se k příloze č. 3 tohoto 
zákona. Do přílohy č. 3 navrhujeme maximum možného, návrh je záměrně extenzivní. Náš 
návrh byl odeslán v daném termínu prostřednictvím ČLS JEP ja zároveň přímo na 
ministerstvo zdravotnictví. V současné době probíhá vyhodnocení připomínek od dotčených 
účastníků jednání na MZ, MZ připraví další verzi přílohy č. 3 k diskuzi. Plánujeme zúčastnit 
se samostatného jednání za ČDS s MZ ohledně zdravotnických prostředků pro pacienty s 
diabetem. Zvláštní jednání bude nutné ohledně larvální léčby pro pacienty se syndromem 
diabetické nohy. 
Usn.  č. 2018 / 013a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.  
    
Ad 14.  Další. 
14a.Elektronická  přihláška.      Ref.   Prázný          
elektronická přihláška pro členy cestou stránek – problémem je podpis žadatele a ochrana 
osobních dat. Úkol trvá – pověřeni Rušavý, Picková. Pomoc s ochranou osobních dat nabídl 
Svačina.  

      Usn  č. 2018 / 014a: Výbor ČDS  vyslovil souhlas.   
 
14b. Sekretářka.  
Sekretářka – dosud placena sekretářka cestou firmy Galén, bude končit u ČDS koncem 
dubna. Diskutováno o výběrovém řízení na novou sekretářku, které provede nově zvolený 
výbor. Jednomyslně odhlasovaná odměna pro současnou sekretářku Šárku – formou dohody   
Usn č. 2018 / 014b: Výbor ČDS vzal  na  vědomí a vyslovil souhlas.   
  
Per rollam projednané.  
Ad  15.Ceny ČDS za publikaci roku  2017, probíhající  řízení.     
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.  Výbor ČDS připomíná přihlášky 
autorů na ceny za nejlepší publikace (monografie a odborné články) v oboru za rok 2017. 
Podle předpisu ČDS č.1. U monografií je třeba poskytnout kompletní citaci + originál knihy v 
jednom provedení. U odborných článků je třeba zaslat kompletní citaci včetně IF a pdf 
článku. Udílené ceny:  
a) Cena ČDS - Cena Prof. Syllaby za monografii  
b) Cena ČDS - Cena Prof. Páva za originální publikaci (nezávisí na věku autora)  
c) Cena ČDS - Cena Prof. Bartoše za originální publikaci (autora ve věku do 35 let)  
Přihlášky přijímá  do 23. 2. 2018 na adrese: Šárka Jelínková, Blatenská 2180/5,Praha 4.  
Usn. č. 2018 / 015: Výbor ČDS vzal informaci na  vědomí, vyslovil souhlas.   
 
Ad 16. Zpráva z AK MZ ČR, vzdělávání¨, nové prováděcí předpisy.   
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Pelikánová upravila požadavky na 
AP oboru endo a dia pro interní kmen. Ponechala požadavek na lůžka. 
Endokrinologie a diabetologie.Akreditované zařízení je poskytovatel zdravotních služeb, 
jehož vybavení odpovídá vyhlášce č. 92/2012 Sb. a vyhlášce č. 99/2012 Sb. Akreditované 
pracoviště je poskytovatelem zdravotních služeb poskytující lůžkovou a ambulantní péči v 
celém spektru interních onemocnění.Akreditované zařízení v oboru endokrinologie splňuje 
následující požadavky na zajištění péče: 
- minimálně 1 lékař školitel v oboru endokrinologie s celkovým min. úvazkem ve výši 0,5 u 
daného poskytovatele zdravotních služeb, 
- ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru endokrinologie  
- minimálně 1200 endokrinologických ambulantních vyšetření za kalendářní rok  
předcházející podání žádosti 
-diagnostický komplement zahrnující ultrazvuk umožňující školencům provádět   
ultrazvukové vyšetření štítné žlázy včetně aspirační biopsie pod dohledem školitele, 



provádění dynamických testů, biochemické laboratoře s možností provést běžná hormonální 
vyšetření, radiologické pracoviště s ultrazvukem a ev. počítačovou tomografií provádějící 
vyšetření endokrinních orgánů, oddělení nukleární medicíny provádějící vyšetření štítné 
žlázy a příštítných tělísek.  
-Akreditované zařízení v oboru diabetologie splňuje následující požadavky na zajištění péče 
- minimálně 1 lékař školitel v oboru diabetologie s celkovým min. úvazkem ve výši 0,5 u 
daného poskytovatele zdravotních služeb 
- ambulance zajišťující odbornou ambulantní péči v oboru diabetologie 
- minimálně 1200 diabetologických ambulantních vyšetření za kalendářní rok předcházející 
podání žádosti  
- diagnostický komplement s 24 hodinovou dostupností  
 Usn. č. 2018 / 016:   Výbor ČDS vzal na  vědomí¨a vyslovil souhlas.   
 
Ad 17. 54. Kongres Luhačovice, první oznámení.                                      
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.   Výbor ČDS odsouhlasil  na pokyn 
OPVK Luhačovice grafické a  textové 1. Oznámení o konání kongresu. Merhaut potvrztuje, 
že ke dni 09 01 18 , 16,00 hlasovalo souhlasně  14 členů výboru.  
Usn. č. 2018 / 017: Výbor ČDS vyslovil souhlas s 1. Oznámeném a dopisem předsedkyně   
 
Ad 18a. Vyhláška o nástavbových  oborech, připomínky k návrhu. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.Šumník navrhl: Výbor  ČDS 
nesouhlasí s navrženým zkrácením minimální délky vzdělávání v nástavbovém oboru Dětská 
endokrinologie a diabetologie z 24 měsíců na 12 měsíců.  Doba vzdělávání 12 měsíců je 
zcela nedostatečná  a zejména pro lékaře bez základního postgraduálního vzdělání. Tito 
lékaři musí doplnit  znalosti ve vývojových aspektech růstu a zrání dítěte ve zdraví a nemoci,  
Doporučení výboru ČDS CĽS JEP je trvání vzdělávacího programu 24 měsíce. Odeslán 
dopis na MZ.  Merhaut potvrzuje, že 12 01 18 ve 12,00 bylo k dispozici 10 hlasů. (Prá, Hal, 
Jir,Pel,Olš,Škr,Mer,Ada,And, Bro) 
Usn. č. 2018 / 018a:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.  

Ad 18b. Edukační aktivita Diaktiv. Info, podpora. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Milata (diaktiv) žádá o podporu  
akce, v rámci edukační kampaně Žijeme na hraně, připravujeme edukační prodloužený 
víkend speciálně pro skupinu mladých dospělých s DM. Chtěli bychom uplatnit především 
formu skupinové edukace ve spolupráci s Jarmilou Jirkovskou.  Projektový záměr získal 
ocenění Akademie pacientských organizací. Merhaut potvrzuje k 09 01 18 ve 12,00 je  
k dispozici souhlas 13 hlasů.  (Pel,Jir,Ruš,Lac,Śkr,Mer,Hal,Šum,Zem,Sva,And,Ada,Olš.)  
Usn. č. 2018 / 018b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
  
Ad 18c. Diagnostika poruch dýchání ve spánku. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. MUDr Jana Vyskočilová, 
předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu žádá zajistit  
pacientům řádnou  léčbu, proces je limitován nedostatečnou sítí spánkových laboratoří 
Dalším problémem je vyhláška 277 o provozu na pozemních komunikacích a zařazení 
poruch dýchání ve spánku mezi nemocni podmińující schopnost řízení. Prosba o delegování 
zástupce ČDS do pracovní skupiny.  Výbor nominoval Doc.MUDr. Jana  Poláka, PhD.  
Usn. č. 2018 / 018c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 18d.Úprava termínu voleb do Výboru a RK ČDS. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Členka volební komise MUDr. 
Kopecká oznámila 30 01 2018 předsedovi volební komise, že ve dnech 15-21 02 2018 je 
mimo území ČR. To je v období, kdy bude nutná  práce celé VK. Za dané situace byly dvě 
možnosti. Odvolat  volební komisi a zvolit novou, což je  procedurálně krkolomné. 
Doporučení o posunutí termínu volby akceptovala předsedkyně MUDr. Merhaut tedy 
mailovým dopisem seznámil výbor se situací a navrhl prodloužit termín voleb do 15 03 2018.   



MUDr. Merhaut potvrzuje, že k 02 02 2018, 20,00 vyslovilo souhlas se shora  uvedeným 
návrhem 17 členů  výboru( Škr, Mer, Pel, Kva, Zem, Bro, Olš, Hal, Šum, Prá, Ada, Sva, Ruš, 
Jir, And, Rač, Lac. ). 
Usn. č. 2018 / 018d: Výbor ČDS vzal na  vědomí informaci z volební komise  a vyslovil 
souhlas s prodloužením termínu volebního  aktu do 15 03 2018.   
 
Ad 18e. Stanovisko ČDS k inkretinům. HoZ: Suliqua,Trulicity. 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Kvapil vypracoval rozsáhlou práci 
k inkretinům pro potřeby  SUKL. Výbor neměl připomínky k uvedeným dvěma lékům.  
Usn. č. 2018 / 018e: Výbor ČDS vyslovil souhlas.   
 
Ad 18 f. Nový formulář na vyžádaná stanoviska SUKL.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.  
Usn. č. 2018 / 018f: Výbor ČDS vzal na vědomí .   
 
Ad 19.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS 
Usn.  č. 2017 / 099a: Výbor ČDS schválil  přihlášky uvedených  lékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP. 
MUDr. Michal Lipš, Praha 2   ČDS, TS 
MUDr. Kolomazníková Kateřina, Praha 5 ČDS 
MUDr. Helena Kotěšovská, Plzeň ČDS 
MUDr. Petra Štajglová, Liberec ČDS, TS, Diab.a těhotenství 
MUDr. Jean-Baptiste Amadou Omar Djaouga, Břežany   ČDS, diabetes a těhotenství 
MUDr. Jiří Strnadel, Tichá ČDS, TS 
MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP ČDS, TS  
MUDr. Tomáš Schvalb, Praha 9 ČDS 
MUDr. Andrej Goldmann, Praha 1 ČDS 
MUDr. Vít Neuman, Praha 10 ČDS, Dětská diabetologie, TS 
MUDr. Lenka Petruželková, PhD., Praha 5 Dětská diabetologie, TS 
MUDr. Eva Račická  TS  
MUDr. Jana Houdová, Řež TS 
MUDr. Martin Havlík, Praha 6 ČDS, TS 
MUDr. Odarčenková Dina, Praha 4 ČDS 
 
b)  Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS.(5005)   
Usn.  č. 2017 / 099b:  Výbor ČDS schválil  přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP. 
Tereza Beránková, DiS, Dobřichoviced   
Ing. Jaroslava Trnovská, PhD., Praha 6   
Ing. Petr Svoboda, Žebrák   
Mgr. Aneta Hásková, Praha 10   
RNDr. Alžběta Vojtíšková, Praha 4   
 
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS (.5006) 
Usn.  č. 2017 / 099c:  Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:   
 
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS.(5008) 
Usn.  č. 2017 / 099d: Výbor ČDS schválil za řádné členy Technologické sekce ČDS:    
MUDr. Michal Lipš, Praha 2     
Ing. Jaroslava Trnovská, PhD., Praha 6   
Ing. Petr Svoboda, Žebrák    
MUDr. Petra Štajglová, Liberec      
MUDr. Jean-Baptiste Amadou Omar Djaouga, Břežany        
MUDr. Jiří Strnadel, Tichá   



MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP   
Mgr. Aneta Hásková, Praha 10   
MUDr. Vít Neuman, Praha 10    
MUDr. Lenka Petruželková, PhD., Praha 5   
MUDr. Eva Račická     
MUDr. Jana Houdová, Řež   
MUDr. Martin Havlík, Praha 6   
MUDr. Odarčenková Dina, Praha 4   
  
e)Nebyly projednány  Nové podiatrické ambulance.   
Usn.  č. 2017 / 099e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance: 
 
f )NeByla projednána  nová edukační pracoviště. 
Usn.  č. 2017 / 099f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:  
 
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie ( DD) ČDS.(5007)  
Usn.  č. 2017 / 099g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické  sekce:  
MUDr. Vít Neuman, Praha 10    
MUDr. Lenka Petruželková, PhD., Praha 5   
  
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství  ČDS.(5004)  
Usn.  č. 2017 / 099h: Výbor ČDS schválil za řádné členy  sekce diabetes a těhotenství: 
MUDr. Petra Štajglová, Liberec      
MUDr. Jean-Baptiste Amadou Omar Djaouga, Břežany        
 
i) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce  ČDS.(5001)  
Usn.  č. 2017 / 099i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické  sekce :  
  
Ad 20.  Další zasedání výboru ČDS.  
Usnesení výboru ČDS č. 2017 / 100:  
Další  zasedání výboru ČDS se koná dne  25 04 2018  13,00. Místo Luhačovice, KD 
Elektra.  
--------------------------------------------------------------- 
Zapsal:   MUDr. Tomáš  Merhaut.  
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD. 
Dne: 20 02 2018  
       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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přílohy  k zápisu č.20:  
  
Bod 3a. Legislativa PSP:  
T 005-00(NNZ378/2007) T 232sen     schváleno 
T 018-00(     “   )       vzat zpět v I.čtení 
T 027-00(     „   )       zamítnuto v i. Čtení 
T 031-00(NNZ o EET)      3 etapa pro lékaře odloženo 
T 072-00(NNZ 36/67 o znalcích   nová předloha  v PSP 
T 085-00(NZ o nemoc. pojištění) 
Bod 3b. Legislativa nově platná:  
Vyh 415/2017 Sb., k provedení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů  
Vyh 414/2017 Sb. 
Vyh 413/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování 
léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání 
lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
Bod 3c : Z 340 / 15 registrace  smluv:       
Pokud  jde o  smlouvu(dodatek smluvní) a úhradovou vyhlášku, je  nutné s ohledem na  
Z 340/15 o registraci  smluv a Z 48/97, §17, odst 9 mít jej včas podepsaný. cenový dodatek  
je  nedílnou součástí smlouvy,  právně  správně  je  třeba  podepsat dodatek včas. Riskantní 
je  nepodepisovat nic, protože  tento cenový dodatek musí být zveřejněn podle Z 340 a 
dodatek není platný ani účinný dnem podpisu obou smluvních stran, ale  dnem  Z V E Ř E J 
N Ě N Í  v registru smluv.  Tedy nebude -li  vůbec věc ošetřena, nebude  zveřejněna, tedy  
nebude  existovat !!!!! a tím jste v nesmluvním vztahu. Tento zákon  vznikl v 2015, tak je 
relativně  nové, nezapomeňte 
Bod 3d : EET. 
I.Elektronická úřední deska Finanční správy. 

Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, pod 
číslem 8 /2018 Sb., týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku ÚS vyplývá, že zákon o 
evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která 
se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018. Konkrétně se dopady rozsudku 
promítly do odložení spuštění 3. a 4. fáze EET.  Soud dále konstatoval, že výjimky ze zákona 
o evidenci tržeb nelze stanovovat nařízením vlády, ale musí být zakotveny přímo v zákoně.   

V důsledku uvedeného rozhodnutí Ústavního soudu dojde v zákoně o evidenci tržeb 
k následujícím změnám: 
Nejvýznamnější změna se týká odložení (nikoliv zrušení) povinnosti evidovat tržby z činností 
zařazených do 3. fáze (zahrnuje všechny činnosti vyjma těch zařazených v 1., 2. a 4. fázi) 
a 4. fáze (zahrnuje vybraná řemesla a výrobní činnosti). Poplatníci provádějící činnosti 
spadající do 3. a 4. fáze nemusí začít evidovat tržby od 1. března resp. od 1. června 2018. 
Přesný termín startu 3. a 4. fáze evidence tržeb se odvine od schválení novely zákona o 
evidenci tržeb. 3. fáze se týká zdravotnictví. 
II. Nález Ústavního soudu (NÚS 8 / 2018 Sb.) 

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský oznámil, že soud s odloženou platností 
zruší část 38 paragrafů Zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Zrušil také „náběh“ třetí 
a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb.  Třetí vlna EET, jejíž „náběh“ od března 2018 
soud zrušil, se měla týkat třeba služeb účetních, advokátů či lékařů,  
III. Další vývoj. 
V PSP ČR je  Tisk 031-00, který bude  projednáván. Navrhuje se  zde § 12, odst. 3 doplnit o 
písm. l), písm. m) ve znění: Evidovanou tržbo nejsou také tržby  l) zdravotnického zařízení 
poskytujícího ambulantní péči, vyjma zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči v 
oborech klinická stomatologie, ortodoncie, dentální hygienista, v zařízeních reprodukční 
medicíny a zařízeních lékárenské péče,  
m) zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, vyjma zařízení lékárenské péče.    

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

http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-c415/2017-sb-k-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-lecivech-tyk_14626_2439_11.html
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-c413/2017-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c54/2008-sb-o-zpusobu-pred_14624_2439_11.html
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-c413/2017-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c54/2008-sb-o-zpusobu-pred_14624_2439_11.html
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vyhlaska-c413/2017-sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c54/2008-sb-o-zpusobu-pred_14624_2439_11.html


Bod 6 Kongres Luhačovice ( již usnesené  body) 
- Konání  25 04 – 28 04 2018.  Společenský večer ČDS: ne 
-OPVK: (Organizačně  programový výbor  kongresu): Pelikánová, Rušavý, Škrha, Kvapil, 
Anděl, Jirkovská, Lacigová, Prázný, Šumník, Hradec, Brož.  
-Čestné členství: Grundberger, Loyková, Chlup( dodatečně navržen  a schválen )  
-Syllabova  přednáška: Kateřina  Kaňková,    -Zahraniční  host:  Nina  Petrova,  
-Ceny ČDS: garant Škrha.. Hlasují všichni členové výboru, autor a spoluautor nehlasují 
v dané kategorii.  Snížení věku ze 40 let na 35 let u ceny prof. Bartoše a  dovětek, že články  
nemusí mít tištěnou formu, ale mohou být zveřejněny jen elektronicky. 
-Zvaní hosté: Rybka, Perušičová, Šmahelová. Výbor hradí ubytování a registrační poplatek.  
-Kongresové noviny:  firma Ambitmedia. kontrola obsahu článků Kvapil, Prázný,Šumník 
-Akreditace  medií: zodpovídá Galén Středová.  
-První a druhé kongresové oznámení: vybrán Vzor č. 3, 8 hlasů.. 
-Sponzoři: generální sponzor 500 000,- Kč, zlatý sponzor 250 000,-Kč, stříbrný 150 000,- Kč. 
-Kvalita materiálů do kongresových tašek: posuzující osoby určí  OPVK.  
-Termín zasílání abstraktů: do 31.1.2018  (jak lékaři, tak i nelékařští zdravotničtí pracovníci) 
- Zpracovaná abstrakta a tabulku pošlou dne  1.2.  nejpozději v pátek 2.2., dopoledne. 
 
-Registrační kongresové poplatky Luhačovice  2018: 
 
 Kdo      do 28 02 18 vč.úhrady   později a na  místě 

Členové ČDS a SDS  nad 30 let 1.350 Kč 1.600 Kč 

Nečlenové 1.900 Kč 2.200 Kč 

Do 30 let, důchodci nad 70 let a NLZP 400 Kč 500 Kč 

Jednodenní účast ČLEN ČDS a SDS 600 Kč 700 Kč 

Jednodenní účast NEČLEN  750 Kč 900 Kč 

Sympozia ČDS - Témata a garanti: 
 1.     Monogenní diabetes -   Průhová 

   2.     Closed-loop –    Šumník  
   3.     Podiatrie  up to date -   Jirkovská 
   4.    Technologie – up to date  Prázný 
   5.     Hypoglykémie – dg. terapie, fyzická aktivita, řízení - Brož 
   6.     Diabetes a demence –            Kvapil 
Workshopy- Témata a garanti: 
   1.    Škola hrou aneb aktivizační edukační postupy v praxi   - Adamíková 

2.  Právní aspekty posuzování zdravotního stavu diabetika - Hradec 
             3.    Syndrom diabetické nohy – praktické – Bém 
             4.    Bariatrie - Haluzík 
Sobotní edukační  program- Témata a řečníci  

 1.     Ketogenní dieta – pro a proti – Krejčí / Kahleová (kontakt: Pelikánová) 
 2.     Regulace jídelního chování - Lebl 
 3.     Očkování a DM – Maďar  (byl již osloven a účast přislíbil) 
 4.     Gastrotumory a diabetes - Oliverius 
 5.     Vitamín D a diabetes – Šumník   

                  Náhradní téma: sexuální dysfunkce u DM (kontakt: Prázný) 
Usn.  č. 2018 / 086:  Výbor ČDS vyslovil  souhlas 
 

 


