Zápis 12. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 26 05 2020 od 10,00 hodin, Praha 1.
(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)
Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, Prof. MUDr.
Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.,
Doc. 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. Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni:doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., MUDr.
Jindřich Olšovský, Ph.D.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídil Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda.
Jednání zahájeno 26. 05. 2020 v 10,00, ukončeno ve 14,00. Referující uvedeni bez titulů.
Jednání probíhalo podle schváleného programu:
1. Kontrola minulých zápisů.
Škrha
2. Předpisy zdrav. způsobilosti k výkonu povolání u DM.
Merhaut
3. Legislativa. Podpis. práva NOZ. Nouz.stav.Kasační stížnost. Merhaut
4. Aktuality, rozvoj a finance diabetologie.
fix- time 11,00 Knorová (ZS SZP ČR)
5. Kongres 56. Luhačovice 2020.
Škrha/Prázný
6. Odpovědnost diabetologa za ošetření loco-dálk.přístupem. Merhaut
7. Podpora EASD 2020, kongresy, workshopy.
Škrha/Prázný/Merhaut
8. Záštity, úprava usnesení a pravidel.
Merhaut/Škrha
9. Doporučené postupy, rozpracované.
Škrha/Prázný
10. Akreditační komise MZ ČR. Vzdělávání.
Pelikánová
11. Blok pokladníka: stav financí. Plán 2020.
Hradec
12. Blok sekcí, pracovních skupin, dalších subjektů.
a) Technologie.
Prázný/Šoupal
b) Podiatrie.
fix-time 12,30 Bém
c) Edukace. Pracovní skupina (PsE).
Škrha/Prázný
d) Ambulantní diabetologie.
Szabó
e) Psychologie.
Lacigová
f ) Dětský diabetes.
Šumník
13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další.
a) NNV 134-98 Sb., verze 2021.
Prázný/Šoupal
b) Diabetologická centra dle Zák. 372/2011 Sb.
Merhaut
c) Financování zdravotnictví letos a 2021.
Merhaut
14. Další a různé.
a) MUDr. Klára Picková. Web ČDS.
Škrha/Hradec
b) Příspěvky na rok 2021.
Škrha/Hradec/Prázný
c) Telemedicina
Hradec
Per rollam Body 15-18.
19. Noví členové organizační jednotky ČDS ČLS JEP.
Škrha/Merhaut
20. Další zasedání.
Škrha/Merhaut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulých zápisů.
Ref. Škrha
Vysloven souhlas se zápisem č. 10 ze zasedání výboru ČDS v 01 / 2020 a konstatováno, že
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny. Vysloven souhlas se zápisem č. 11, který popsal
vznik Nouzového stavu Covid 19, kvůli němuž se jednání 11. zasedání nekonalo.
Usn. č. 2020 / 021: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.
Ad 2. Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání.
Ref. Merhaut
S ohledem na problém předpisu 101/1995 Sb. (o strojvedoucích) rozhodnuto namátkově
zkontrolovat další předpisy o zdravotní způsobilosti diabetika k výkonu povolání. Seznam
těchto předpisů je v příloze č. 2. MUDr. Merhaut vybral a přehlédl předpisy.
Usn. č. 2020 / 022: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ad 3. Legislativa.
Ref. Merhaut.
Materiály jsou uvedeny viz příloha č. 3 na konci zápisu, kde je uveden i obsah statí.
Usn. č. 2020 / 023: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 4. Aktuality SZP, financování diabetologie.
MUDr. Knorová (ZSSZP ČR) podala informace na aktuální témata, po té diskutovány
problémy hlavně financování zdravotnictví. Okruhy témat:
--postoj SZP k regulacím v oboru diabetologie za rok 2019.
--nárůst nákladů na léčbu diabetiků v důsledku Covid 19.
-- rozšíření léčebného portfolia a financování.
--rozšíření používání nových technologií.
--zda jednotlivé pojišťovny budou zohledňovat tento vývoj při posuzování regulací na výkony,
indukovanou péči a léky objektivně a individuálně s ohledem na potřeby pacientů.
Vize a prognózy na další léta.
Usn. č. 2020 / 024: Výbor ČDS konstatoval konstruktivní jednání a vyslovil souhlas.
Ad 5. Kongres 56. Luhačovice 2020.
Ref. Škrha/Prázný
a)Abstrakta LUH 2020: ve věci bylo pravomocně rozhodnuto 01. 10. 2019 na 8. zasedání,
kde první oznámení výbor schválil včetně posunutí termínu dodání abstrakt do 15. 01. 2020.
Bylo vydáno Usn. 2019/68: Výbor vzal na vědomí a vyslovil souhlas s 1. oznámením LUH.
Kongres byl z důvodu pandemie covidem-19 přeložen na podzim, 21. - 24. 10. 2020.
Program zůstává stejný až na zahraničního hosta Dr. Tima Heiseho, který se v uvedeném
termínu nemůže účastnit. Byl proto navržen prof. Matus Rehak z Univerzity v Lipsku, který by
přednesl přednášku o oftalmologické péči o diabetiky se zařazením fundus kamery a
s prezentací zkušeností v Německu. Jako alternativu prof. Kvapil zjistí do 29. 5. možnost
prezentace výsledků z fundus kamery se skupinou připravující workshop na toto téma a
podle toho se rozhodne.
Usn. č. 2020 / 025a: Výbor vyslovil souhlas.
b)Schválené termíny dalších kongresů Diabetologické dny Luhačovice.
57.LUH 2021 st 14.04.2021
so 17.04.2021
58.LUH 2022 st 27.04.2022
so 30.04.2022
59.LUH 2023 st 26.04.2023
so 29.04.2023
Usn. č. 2020 / 025b: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.

Ref. Škrha.

c)projednání výborem ČDS: OPVK dne 28. 01. 2020 od 13,30.
- Prezident kongresu: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
- OPVK členové: Haluzík, Hradec, Kvapil, Lacigová, Olšovský, Pelikánová, Prázný, Račická,
Rušavý, Szabó, Škrha, Šoupal, Šumník.
- Zahraniční host: prof. Tim Heise (Německo) ex – náhrada viz výše
- Syllabova přednáška: doc. Jan Polák
- Přednáška SDS: MUDr. Peter Novodvorský
- Čestné členství: MUDr. Bohuslava Kašková, MUDr. Petr Chmura, MUDr. Miroslava Jurková
Usn. č. 2020 / 025c: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 6. Odpovědnost diabetologa za ošetření loco-dálk.přístupem. Ref.Merhaut
Dps403 Ve spolupráci s právním odd. ČLK (Mgr. Bc. Máca).
Jedná se o situaci, kdy podle Z 378/2007 Sb., § 80, pacient vyžaduje nekompromisně
zaslání léků E receptem, přičemž odmítá přijít do ordinace k vyšetření. Lékař má právo
donutit pacienta přijít na vyšetření.
Řešení: Zákon 372/2011 Sb, § 45, odst. 1: Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní
služby na náležité odborné úrovni, tj. lege artis, je povinen vytvořit podmínky a opatření k
zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a zdravotnických pracovníků
při
poskytování zdravotních služeb. To znamená, že tyto dvě materie vyváženě vstupují do
problematiky nadřízenosti a podřízenosti ve věci návštěvy pacienta v ordinaci. Existuje

Předpis 134/1998 Sb., kdy v obecné části sazebníku výkonů je popis náplně výkonů, a zde
jasně a nezpochybnitelně je uvedeno, že receptu předchází vyšetření, potvrzení původní či
stanovení nové diagnózy, potom na závěr Recept. Protože Z 378 stojí výše než Předpis
134/98 Sb., je nutno vyložit věc na úrovni zákonů, jak shora uvedeno.
Usn. č. 2020 / 026: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas. Plný text Dps403.
Ad 7. Podpora EASD, další kongresy, workshopy.
ODDÍL I. ATTD:
7a. MUDr. Johana Venerová, konference ATTD, Madrid 19. - 22. 02. 2020.
Žádost o podporu konference ATTD Madrid, podle P 2, § 7, aktivní účast.
podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2020 / 027a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ref. Škrha
Schválena

7b. Mgr. Aneta Hásková, konference ATTD, Madrid (P 2, § 7) 19. - 22. 02. 2020. Ref.
Škrha
Žádá o podporu aktivní účasti na zahraniční konferenci "The International Conference on
Advanced Technologies & Treatments for Diabetes " (ATTD) v Madridu ve Španělsku ve
dnech 19. - 22. února 2020. Jde o abstrakt s názvem Is Real-time CGM Superior to Flash
Glucose Monitoring? Results of the Type 1 Diabetes CORRIDA Randomized Control Trial
byl přijat jako e-poster formou aktivní účasti. Schválena podpora do 30 000,-Kč.
Usn. č. 2020 / 027b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
ODDÍL II. EASD: Hlasováno podle P -2, § 8 a § 9, § 8 znamená finanční podporu firmy
Lilly, § 9 znamená, že se jedná o mimořádné řešení a výbor schvaloval mimořádný režim
finanční podpory jednotlivě.
Ad 7c. MUDr. Pavel Škrha, věk 34, EASD P-2, §8, §9. FNKV II. interní klinika. Aktivní
účast: CA 19-9, miR-200 and GIP in patients with diabetes and pancreatic cancer.
Usn. č. 2020 / 027c: Výbor ČDS vyslovil souhlas. Schválena podpora.
Ad 7d. Ing. Jaroslava Trnovská, Ph.D., věk 35, EASD P-2, § 8, § 9 . Centrum
experimentální medicíny, IKEM. Aktivní účast: Mitochondrially targeted tamoxifen improves
diet-induced obesity and diabetes and reduces adipose tissue senescence in experimental
mice Schválena podpora.
Usn. č. 2020 / 027d: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7e. MUDr. Eva Hošková, věk 31, EASD P-2, § 8, § 9. Centrum diabetologie IKEM,
žádá o podporu- Aktivní účast: The Effect of Metformin on GFD-15 Levels in Patients with
Heart Failure and Type 2 Diabetes. Schválena podpora.
Usn. č. 2020 / 027e: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7f. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., věk 34, EASD P-2, § 8, § 9. Centrum experimentální
medicíny IKEM, vědecký pracovník, žádá finanční podporu, Aktivní účast: Mitochondrially
targeted tamoxifen inhibits in vitro adipogenesis. Schválena podpora.
Usn. č. 2020 / 027f: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ag 7g. MUDr. Jitka Husáková, Ph.D., věk 29, EASD P-2, § 8, § 9. IKEM lékař, vědecký
pracovník – Ph.D. Žádá o podporu- Aktivní účast: Impact of diabetic foot disease sexual life
in patients with diabetes. Schválena podpora.
Usn. č. 2020 / 027g: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7h. MUDr. Michaela Kudláčková, věk 35, EASD P-2, § 8, § 9: Centrum diabetologie
IKEM. Žádá o podporu na kongres EASD. Aktivní účast: A plant-basedmeal affects thalamus
perfusion dfferently than an energy – and macronutrient-matched conventional meal in type 2
diabetes, obese and healthy men. Schválena podpora.

Usn. č. 2020 / 027h: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7i. MUDr. Michal Dubský, Ph.D., věk 38, EASD P-2, § 8, §9. Centrum diabetologie
IKEM, Źádá o podporu. Aktivní účast: Impact of immunosuppressive therapy on healing
and clinical course of diabetic foot ulcers. Schválena podpora.
Usn. č. 2020 / 027i: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7j. Mgr. David Galuška, věk 26, EASD P-2, § 8, § 9. Ústav patologické fyziologie, LF
Masarykova univerzita, Žádá o podporu. Aktivní účast: Relationship between genetic risk
score for kidney function and diabetic kidney disease. Schválena podpora.
Usn. č. 2020 / 027j: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7k. Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D., věk 40, EASD P-2 § 8, § 9. Ústav patologické fyziologie,
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita odborný asistent, žádá o podporu na kongres.
Aktivní účast: Expression of selected proinflammatory genes in peripheral blood of women
with gestational diabetes. Schválena podpora.
Usn. č. 2020 / 027k: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7m. Ing. Denisa Miklánková, věk 33, EASD P-2, § 4 § 9. IKEM, Odd. experimentální
diabetologie, Laboratoř patofyziologie diabetu, vědecký pracovník. Aktivní účast Insulin–
sensitizing and anti-inflammatory effects of palmitoleic acid on visceral adipose tissue in a
model of prediabetes. Schválena podpora.
Usn. č. 2020 / 027m: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
RNDr. Irena Marková, Ph.D., věk 43, stahuje žádost na EASD.
ODDÍL III. ADA: § 4 podpora ČDS, § 9 mimořádné řešení. Pandemie Coronavirus.
Ad 7n. MUDr. Pavel Škrha, věk 34. ADA P-2, § 4, § 9. II. Int.klinika 3. LF UK a FNKV, ADA
12. – 16. 6. 2020 původně Chicago, USA, nyní virtuální kongres vzhledem k epidemiologické
situaci COVID-19. Aktivní účast: CA19-9, miR-200, and GIP in Patients with Diabetes
Mellitus and Pancreatic Cancer.
Prof. Haluzík zmínil, že neví, proč nedošly žádosti z IKEMu. Zajistí, aby aktivní účastníci
zaslali obratem žádost o podporu registračního poplatku. Po doručení bude projednáno,
resp. schváleno per rollam.
Usn. č. 2020 / 027n: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 8. Záštity, úprava usnesení a pravidel.
Ref. Škrha/Merhaut
a)Žádost o záštitu: MUDr. Fejfarová žádá o záštitu ČDS ČLS JEP nad plánovanou akcí
"Zdravá noha aneb podiatři nefrologům a nefrologové podiatrům", konanou 25. 9. 2020.
V příloze oficiální žádosti program symposia.
Usn. č. 2020 / 028a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
b)Záštity, úprava usnesení a pravidel.
A.1. Úplné znění usnesení č. 2017 / 074a: Převzetí Záštit se schvaluje na zasedání výboru
ČDS, ve 4Q r.X, per rollam schvalování nepřípustné. Záštity nadregionální musí být
schváleny na další rok do 31. 12. běžícího roku. Ve výjimečných zvlášť zřetele hodných
odůvodněných případech lze záštitu projednat na zasedání i po datu 31. 12., například žádáli některá sekce ČDS. Tato žádost však nesmí být spojena s požadavky na finanční podporu.
Firemní žádost nelze nikdy projednat v režimu výjimky (tj. po 31. 12.).
A.2. Pravidla:
Forma hlasování per rollam nepřípustná. Záštity neuvedené v čl. 4, jsou
vždy projednávány na podkladě písemné žádosti za osobní přítomnosti hlavního
organizátora, vždy s rámcovým programem. Záštita výjimečně může být spojena s finanční
dotací. Žádost musí obsahovat i výši žádané finanční podpory. Výši dotace lze rozhodnout:

Nejdříve se hlasuje o záštitě jako takové a je-li tato schválena, v druhé době se hlasuje o
žadatelem navržené výši částky. Nepřípustné, po 31. 12., protože už je sestaven rozpočet.
Závěr: Nyní platí A1 a A2. Konstatována striktnost, zkostnatělost, rigoróznost, tvrdost.
Diskuse a Návrh nápravy: taxativně nikdy nelze postihnout vše, co může nastat, proto
vložit pravidlo "volnosti", pamatující na výjimky, situace neobvyklé, nepředvídatelné.
Usn. č. 2020 / 028b: Merhaut připraví návrh jednoho usnesení, do něhož budou
inkorporována všechny změny a doplňky. Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 9. Doporučené postupy, rozpracované.
Ref. Škrha/Pelikánová
DM2.Standardy péče-revize. Návrh doplňku:
Spolupráce diabetologa a praktického lékaře v péči o diabetiky 2. typu kapitola 10.
V péči o diabetiky spolupracuje praktický lékař (PL) s diabetologem. Diagnóza diabetu je
obvykle stanovena v ordinaci praktického lékaře (PL). V případě nejistoty ohledně typu
diabetu PL konzultuje pacienta s diabetologem, případně navrhuje převzetí pacienta do
dispenzární péče diabetologa. Při klinickém podezření na diabetes 1. typu odesílá PL
pacienta v dobrém klinické stavu neprodleně k diabetologovi, v případě jeho nedostupnosti
nebo při alteraci stavu pacienta přímo do nemocnice. Diabetes 2. typu ihned po stanovení
diagnózy, pokud nejsou přítomny mikroangiopatické či makroangiopatické komplikace, léčí
PL podle platného doporučeného postupu. Pokud po šesti měsících není dosaženo u
diabetika uspokojivé kompenzace (HbA1c < 53 mmol/l), odešle pacienta ke konzultaci nebo
k dispenzarizaci k diabetologovi. Nekomplikovaný pacient s dobrou kompenzací diabetu
(HbA1c < 53 mmol/mol) může zůstat v péči PL. Pacient s nově se manifestující
mikroangiopatickou komplikací je odeslán ke konzultaci či k dispenzarizaci k diabetologovi.
Přítomnost makroangiopatické komplikace (ICHS, CMP, ICHDK) je důvodem
k dispenzarizaci u diabetologa. Oboustranná spolupráce PL a diabetologa probíhá v rámci
regionálních možností.
Schválen aktualizovaný DP pro DM2. typu Algoritmus terapie (11-2019).
Usn. č. 2020 / 029: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 10. Akreditační komise MZ ČR. Vzdělávání.
Usn. č. 2020 / 030: Nejednáno.
Ad 11. Blok Pokladníka.
Ref. Hradec
Referovány jednotlivé položky, diskutováno srovnání s předchozími lety. Kladen důraz na
trvale vyrovnaný rozpočet. Podle přeběžných údajů skončilo hospodaření v roce 2019 s
mírným přebytkem.
Usn. č. 2020 / 031: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
12. Blok sekcí a pracovních skupin.
Ad 12a. Technologická sekce ČDS.
Odpadá techno- kongres (workshop) v 2020.
Usn. č. 2020 / 032a: neprojednáváno.
Ad 12b. Podiatrická sekce ČDS.
Fix-time 12,30 Ref. Bém
Dr. Bém informoval, že dne 12. 05. 2020 byly splněny všechny podmínky pro aplikaci larvální
terapie a její úhradu kódem 13071 a lze tak larvy od této doby znovu používat. Dále
informoval o vypracování Doporučení pro péči o pacienty se syndromem diabetické nohy v
období COVID-19 pandémie. Oba dokumenty byly zvěřejněny na webových stránkách
společnosti. Podiatrická sekce doporučila ke schválení novou podiatrickou ambulanci
v Chotěboři (následně schválena výborem ČDS viz bod 19). U nového výkonu pro
podtlakovou terapii 51849 ve schvalovacím procesu vypadla diabetologická odbornost 103
ze sdílení, proto Bém cestou výboru ČDS zažádá chirurgickou společnost o sdílení. U
výkonu 13024 je podmínkou vykazování pro praktické lékaře absolvování kurzu pod záštitou

ČDS, což bude zajištěno cestou Podiatrické sekce po schválení definitivního syllabu
výborem ČDS. V 6/2020 by měly proběhnout volby do výboru Podiatrické sekce.
Výbor potvrdil záštitu konference Syndrom diabetické nohy (SDN), které se koná v IKEMu
dne 27. 11. 2020, kde nebude zahraniční host, a tudíž nebude na něho potřeba finanční
podpora. Zároveň byl vysloven souhlas s návrhem čestného členství paní Marty Křížové za
dlouholetou činnost v podiatrii, které bude předáno na 56. DD v Luhačovicích a nikoli na
uvedeném symposiu.
Usn. č. 2020 / 032b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas
Ad 12c. Edukační skupina ČDS.
Ref. Škrha
Výbor nejprve potvrdil rozhodnutí z minulého zasedání o ukončení činnosti Pracovní skupiny
Edukace (PsE). Po diskusi o novém uspořádání, které vyplývá z potřeb edukační činnosti
v jednotlivých oblastech diabetologické péče, bylo navrženo, aby skupina doc. Prázný, Dr.
Hradec a Dr. Zemanová vytvořili koncepci další činnosti, která by mohla být schválena na
příštím zasedání.
Dále výbor vzal na vědomí změny termínů edukačních kurzů pro všeobecné sestry v podiatrii
a pro všeobecné sestry v edukaci, které se nemohly z důvodů covidu uskutečnit na jaře.
Finanční podpora obou skupin workshopů zůstává beze změny dle rozhodnutí z minulého
výboru.
Výbor zamítl podporu workshopu 4. 12. 2020 týkající se závěrečné analýzy zkušeností
s edukacemi na edukačních pracovištích a doporučil, aby toto téma bylo předmětem
workshopu v Luhačovicích.
Usn. č. 2020 / 032c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 12d. Ambulantní Diabetologie.
Ref. Szabó
Referovala o současném stavu dohodovacího řízení o cenách naší práce pro r. 2021, ke dni
jednání výboru ČDS nebyla mezi zástupci poskytovatelů zdravotní péče v segmentu
ambulantních specialistů a plátci péče uzavřena dohoda o úhradách naší práce pro r. 2021existuje tedy nedohoda a jednání mezi poskytovateli a plátci o úhradách naší práce pro r.
2021 dále pokračují.
Usn. č. 2020 / 032d: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 12e. Psychologie.
Usn. č. 2020 / 032e: nejednáno.
12f. Dětský diabetes.
Ref. Šumník
MZ již jmenovalo DDC podle Zákona 372 / 2011 Sb. dále vedena diskuse o oprávnění léčit
poskytovateli pro dospělé i děti.
Usn. č. 2020 / 032f: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.
Ad 13a. NNV 134-98 Sb., verze 2021.
Ref. Prázný/Šoupal
Krátké info o PSSZV ze dne 05. 03. 2020.
Usn. č. 2020 / 033a: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 13b. Diabetologická centra dle Zák. 372/2011 Sb.
Ref. Merhaut
MZČR oznámilo vyjmenování Dětská diabetologická centra (dále DDC), a to dle § 112,
Zákona 372 / 2011 Sb. Výbor je si vědom existence DC dospělých, založených MZ dávno
před vznikem Zákona 372 / 2011 Sb., a to v letech 1997, 1998. Tato DC fungují podle
principu nabytých práv, protože byla legálně založena a podle práva je nikdo nezrušil do
dnešní doby. Výbor ČDS, když recertifikoval DC a prováděl audit personálního i věcně
technického zabezpečení, byl si této věci vědom, a proto skutečnost zavzal do sedmi
Osvědčení vydaných ČDS. K dnešku existují tato pracoviště: DC FNUSA Brno, DC FN
Plzeň, DC VFN Praha 2, DC IKEM Praha 4, DC FNM Praha 5, DC FNKV Praha 10, DC

KNTB Zlín. O těchto věcech informoval výbor ČDS ministra dopisem (378). Výbor ČDS v
souladu se zákonem upozornil na existenci certifikátů z let 1997-1998. MZ poděkovalo.
Usn. č. 2020 / 033b: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Bod 13C je uveden na konci zápisu za přílohami.

14. Další, Různé. Web ČDS.
Ad 14a. Web ČDS.
Ref. Škrha/Prázný
Došlo k dohodě (Picková – Daskalov - výbor), že další aktivity webu ČDS půjdou přes
asistentku výboru Danielu Daskalov.
Usn. č. 2020 / 034a: Výbor vyslovil souhlas.
Ad 14b. Příspěvky na 2021, návrh výboru ČDS.
Ref. Škrha
Změnu či ponechání výše příspěvků ve prospěch ČDS navrhuje výbor ČDS a potvrzuje
Plenární schůze ČDS, podle Stanov, § 7, odst. 4, písm. g), písm. j): rozhodovat o výši
dalšího členského příspěvku organizační složky a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení
nejbližšímu shromáždění členů, a rozhodovat o prominutí povinnosti hradit členský
příspěvek organizační složky. Návrh Členský příspěvek na rok 2021: lékaři věku 30- 65 let:
500,- Kč. Lékaři do 30 let věku a nad 65 let věku, členové s Mgr. a Bc. vzděláním, zdravotní
sestry, ostatní členové: 250,- Kč. Výše členského příspěvku je stanovena na kalendářní rok.
Příspěvky lze prominout, nikoliv snížit.
Usn.č. 2020 / 034b: Výbor vyslovil souhlas.
Ad 14c. Telemedicina
Ref. Hradec
Problém vyvstal nyní po koronavirové krizi, pracovali jsme takto všichni, je třeba toto ukotvit
právně, nejspíše vypracovat nový kód na toto téma a také zvýšit frekvenci vykazování kódu
13026 na alespoň 6x ročně.
Usn.č. 2020 / 034c: Výbor vyslovil souhlas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per rollam projednané.
15. Metformin v perioperačním období.
Vyřešeno dopisem ze dne 07. 02. 2020, č.j. Dps404/2020, který vypracoval
Usn. č. 2020 / 036: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.

doc. Prázný.

Ad 16. HoZ-SUKL.Qtern.
Přeposlána k vyjádření hodnotící zpráva u SÚKL týkající se léku Qtern, kombinace
saxa/dapa. Doporučuji až úplný závěr zprávy, kde je hypoteticky zmiňována hranice pro
úhradu 53 mmol/mol, ale vzhledem k tomu, že SÚKL úhradu nepřiznal z důvodu obav o
rozpočet, je to stejně bezpředmětné a žádný průlom se zatím nekoná. Zatím problémem je
spíše neochota plátců přípravek hradit.
Usn. č. 2020 / 036: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 17. Připomínky k Vyhláškám o PZT.
Dopis pod č.j. Dps394, vypracoval a zaslal dne 21. 02. 2020 MUDr. Merhaut ad ČLS JEP.
Zatím nelze připomínkovat, protože nejsou schváleny kmenová zákony parlamentem.
Usn. č. 2020 / 037: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 18a. Amnioderm aplikace Registrační list nového kódu.
Dopis pod č.j. Dps 405 / 2020 odeslán Dr. Bémem dne 25. 02. 2020. Podrobnosti uvedeny
v zápisu komise PSSZV, konané 05. 03. 2020.
Usn. č. 2020 / 038a: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 18b. Úhrada členského příspěvku IDF výborem ČDS.
Prázný informoval, že IDF nám poslala fakturu za členský poplatek za rok 2020. Je to částka
100€ - stejně jako v posledních letech. Pokladník Hradec zúřaduje věc fakturou. O věci
výbor nehlasuje, protože platby členského příspěvku vyplývá z členských povinností IDF.
Usn. č. 2020 / 038b: Výbor ČDS vzal na vědomí.

Ad 18c. Stanovisko ČDS k povolení Kódu 13024 pro PL.
Dopis pod č.j. 406 / 2020 odeslán panem Dr. Šoupalem dne 27. 3. 2020.
Merhaut potvrzuje, že Prázný 25. 03. 2020 12:30 vydal stanovisko ČDS ke kódu 13024 pro
PL ke hlasování per rollam. Ho die v 18,00 vyslovilo 14 členů souhlas se stanoviskem
(Prá, Škr, Ruš, Mer, Sza, Vyo, Pel, Zem, Hal, Hra, Olš, Šum, Rač, Šou).
Usn. č. 2020 / 038c: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 18d. Stanovisko ČDS k HOZ SUKL- Inkretiny.
Stanovisko ČDS k 3. finální HoZ SUKLS151561_2014 (inkretiny). Výbor ČDS vyjadřuje
negativní stanovisko s uvolněním preskripčního omezení na GLP1RA. Je jisté, že ačkoliv se
toto uvolnění týká nyní pouze v ČR nedostupné Victozy 3x3 ml, byl by to precendens pro
další GLP1RA, což by nás poškodilo, navíc toto se s námi nikdy nepředjednávalo, resp. náš
postoj k uvolnění GLP1RA byl vždy negativní.
Usn. č. 2020 / 038d: Výbor ČDS vzal na vědomí,vyslovil souhlas.
Ad 18e. Coronavirus a DM, leták pacientům.
Výbor ČDS doporučil vyvěsit do čekáren diabetologů leták A 4 velikosti s poučením, jak se
chránit proti Koronaviru.
Usn. č. 2020 / 038e: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 18f. Osvěta Chci vidět 2020.
České vitreoretinální společnosti (ČVRS) nabízí případnou spolupráci obou našich
společností za prospěšnou jak pro naše pacienty, tak pro obě naše společnosti.
Žádáno o sdělení stanoviska ČDS ke spolupráci. Škrha informoval 31. 03. 2020 ve 21,30,
souhlas vyslovilo 15 členů výboru ke dni 01. 04. 2020 10,00 (Škr, Pel, Prá, Mer, Vyo, Kva,
Lac, Olš, Sza, Hal, Hra, Rač, Šum, Zem, Ruš).
Usn. č. 2020 / 038f: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 18g. Dop. postup použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů u DM-ID.
Na výbor ČDS se obrátil Mgr. Kalina ze společnosti Abbott, že by vytiskli Doporučené
postupy „pumpy a senzory“ a použili je pro své komerční aktivity. Lze logo na přebalový
materiál, jde o použití copyrightovaného dokumentu ČDS, tedy, že by měla společnost
Abbott poskytnout ČDS finanční protiplnění. Prázný přikládá verzi, vhodnou k přetištění.
Prázný informoval 31. 03. 2020 v 15,00, souhlas vyslovilo 14 členů výboru ke dni 01. 04.
2020 10,00 (Škr, Pel, Prá, Mer, Vyo, Kva, Lac, Olš, Sza, Hal, Hra, Rač, Šum, Zem) odesl.
06. 04. 2020.
Usn. č. 2020 / 038g: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 18h. Stanovisko ČDS ke Covid-19 (Corona virus).
Výbor ČDS byl osloven výborem ČSARIM, jehož STANOVISKO ev.č. 7 / 2020 zní:
Vzhledem k probíhající diskuzi v médiích k otázce „pozvolného promořování“ obyvatel ČR a
opakující se požadavek typu „ ... problematika musí projít odbornou diskuzí“ formuluje
ČSARIM své stanovisko následovně:
1) Prosazování systémových opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR vedoucích ke
snižování vnímavosti populace vůči onemocnění COVID-19 (tzv. přirozená imunizace)
považujeme za odborně správný postup a předpoklad obnovení ekonomiky a normálního
života občanů.
2) Udržování protiepidemických opatření snižujících riziko expozice COVID-19 má význam
zejména u rizikových skupin obyvatel.
Výbor ČDS odpověděl: Výbor České diabetologické společnosti projednal per rollam
Stanovisko výboru ČSARIM č.7/2020 OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE SNIŽOVÁNÍ VNÍMAVOSTI
POPULACE VŮČI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (TZV. PŘIROZENÁ IMUNIZACE) a došel
k závěru, že sice považuje text za věcně správný, ale pro veřejnost nezdůvodněný a bez
objektivní analýzy. Stanovisko považuje výbor spíše jen za proklamaci místo

vyargumentovaného odborného hlediska, které by mohlo přesvědčit i laickou veřejnost nyní
tápající mezi protichůdnými názory. Výbor ČDS proto doporučuje úpravu návrhu dle výše
uvedeného, aby mohl stanovisko podpořit.
Usn. č. 2020 / 038h: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 18. i. Zaměnitelnost léku Baqsimi za Glukagon.
Prázný vydal pro potřeby HoZ inovované stanovisko.
Usn. č. 2020 / 038 i: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 18j. MUDr. Soharová, projednání odměny za práci pro ČDS.
MUDr. Soharová předložila fakturu a rozpis práce včetně času, potřebného ke splnění
zadaných úkolů. Všichni členové
výboru ČDS souhlasili s proplacením faktury a
předkládaným rozpisem úkolů v časových dimenzích. Pokladník vydal pokyn k proplacení
dne 05. 05. 2020.
Usn. č. 2020 / 038 j: Výbor ČDS vzal na vědomí, vysloven souhlas všemi členy výboru.
-----------------------------------------------Předběžná Informace: V mezidobí zasedání 26. 05. 2020 a cizelování zápisu 05. 06. 2020
proběhlo hlasování per rollam podle předpisu P-2 ČDS o uchazečích na finanční podporu
na ADA kongres virtuální USA Chicago 12. – 16. 06. 2020 z fondu ČDS. Důvodem je, že
nedorazily do zasedání žádosti uchazečů, neboť jim přišly opožděně informace o příjatých
abstraktech, a to týden před zahájením kongresu. Protože další Zasedání výboru bude až
06. 10. 2020, poskytuji informaci, že výbor ČDS 15 hlasy (1 nehlasoval, zdržel 0, proti 0)
odsouhlasil finanční podporu takto: MUDr. Eva Hošková - Stoláriková, věk 31, USD 99,MUDr. Michaela Kudláčková, věk 35, USD 99,- MUDr. Viktorie Hrádková, věk 27, USD
599, MUDr. Jan Kopecký, věk 42, 99 $ (požádal ADA o schválení PhD statusu a slevu na
registraci, obdržel kladnou odpověď, částka za registraci 99 USD. MUDr Pavel Škrha již
schválen bod 7n., potvrzení o aktivní účasti došlo před zasedáním.
Tato předběžná informace je z forensně administrativních důvodů zařazena sem,
aby bylo možno s informací pracovat. Protože ale ke hlasování došlo v mezidobí zasedání
č 12 a č 13, musí být tento Bod zařazen do ZpsCDS13(06102020), kam bod věcně patří.
Děkuji všem za pochopení k bleskurychlé akci. Tom
Ad 19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
aa) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usn. č. 2020 / 039aa: Výbor ČDS schválil přihlášky níže uvedených lékařů, kteří se dnem
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.
MUDr. Iva Jakubíková, 1988, Centrum diabetologie IKEM
MUDr. Markéta Zavadilová, 1975, Klaudiánova nemocnice Ml. Boleslav – Dětské oddělení
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D., 1971, Diabetologická ambulance, Chotěboř
ab) Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS.
Usn. č. 2020 / 039ab: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.
Mgr. Kateřina Adamcová, 1990, Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
b) Byly projednány přihlášky do sekce sester ČDS (5005)
Usn. č. 2020 / 039b: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce sester ČDS:
Neprojednány, nedošly.
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS (5006)
Usn. č. 2020 / 039c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D., 1971, Diabetologická ambulance, Chotěboř

d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS (5008)
Usn. č. 2020 / 039d: Výbor ČDS schválil za členy Technologické sekce ČDS:
Neprojednány, nedošly.
e)Byly projednány Nové podiatrické ambulance.
Usn. Č. 2020 / 039e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance:
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D., 1971, Diabetologická ambulance, Chotěboř
f )Byla projednána nová edukační pracoviště.
Usn. Č. 2020 / 039f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:
Neprojednány, nedošly.
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie (sDd) ČDS (5007)
Usn. č. 2020 / 039g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce:
MUDr. Markéta Zavadilová, 1975, Klaudiánova nemocnice Ml. Boleslav – Dětské oddělení
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství ČDS (5004)
Usn. č. 2020 / 039h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství:
Neprojednány, nedošly.
i)Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce ČDS (5001)
Usn. č. 2020 / 039i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické sekce ČDS:
Neprojednány, nepřišly.
j) Žádost o snížení členských příspěvků:
žádost podala: MUDr. Petra Paterová, 1981, důvod: rodičovská dovolená
žádost podala: MUDr. Daria Janková, 1946, důvod: nepracující důchodce
Usn. č. 2020 / 039j: Výbor ČDS schválil odpuštění členských příspěvků dle Stanov.
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.
projednány termíny zasedání výboru ČDS. Usn. Č. 2020 / 040:
Další zasedání výboru ČDS dne 06. 10. 2020 v 10,00 Praha 1, Kampa, hotel Stará
Zbrojnice.
Další zasedání výboru ČDS dne 08. 12. 2020 v 10,00 Praha 1, Kampa, hotel Stará
Zbrojnice.
Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 26. 05. 2020
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přílohy k zápisu č. 12:
Ad Bod 2. Předpisy zdrav. způsobilosti k výkonu povolání u DM. Ref.Merhaut
Merhaut vytypoval předpisy o zdravotní způsobilosti v odbornosti diabetologie, tedy kde tato
diagnóza je významná z hlediska profesiogramu. Dále poreferoval viz níže, jak je v nich
spolehlivě zpracováno téma zdravotní způsobilost u diabetika.

357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.
Definice, stupně, lékařské prohlídky, v příloze jsou nemoci vady, DM v pořádku.
282/1999 Sb Vyhláška o posuzování zdr. způsobil. vojenského leteckého personálu.
(v.10-08) vyhláška v pořádku. Definice, stanovení letecké zdravotní klasifikace.
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Všichni známe, no comment.
444/2008 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka,
čekatele a strážníka obecní policie.
Předpis obsahuje povinnosti - rozsah vyšetření, vstupní a periodická prohlídka, výstupní
prohlídka, doba platnosti posudku. DM vůbec není zmíněn.
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.
Předpis určen pro: Celní správa, Vězeňská služba, PČR, Hasičský záchranný sbor, GIBS.
Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů
(oddíl III) se člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena
klasifikační značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka
pro výkon služby na služebním místě. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti pro
výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou jedním z podkladů pro vydání lékařského
posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou klasifikační značkou. Klasifikační
značka „A“ vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby bez podmínky nebo pro
výkon služby na služebním místě bez podmínky. Klasifikační značka „C“ vyjadřuje jeho
zdravotní způsobilost pro výkon služby na služebním místě s podmínkou. Klasifikační značka
„D“ vyjadřuje jeho zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě nebo
dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě, pro něž je
stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost, nebo dlouhodobé pozbytí
zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru.
Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
a) Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie,
neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti
organismu.
b) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované.
c) Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulínem.
d)Formy dobře kompenzované režimovými opatřeními nebo léčbou perorálními antidiabetiky,
jen s mírným snížením výkonnosti organismu.
112/2015 Sb. Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě,
průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu. V pořádku.
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců
jednotek hasičských záchranných sborů.
493/2002 Sb. Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti
zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice. V pořádku.
493/2002 Sb. Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního
průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice. V pořádku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad Bod 3. Legislativa:
3a,b: Legislativa zákonů jednaná a dokončená v PSP ČR.
3c,d: Legislavita podzákonná jednaná a dokončená.
3e: Legislativa vadná (strojvedoucí vlaku) Vyh. 101/1995 Sb.
3f:
Legislativa nouzového stavu ČR.
3g. Spolky, Pobočné spolky, Sekce, podle NOZ. Podpisová práva.
3h. Kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze.
Ad Bod 3a.
T581: o léčivech. 2 čt. psp - přerušené
T685: o veř, zdr, poj. 1.čt psp-navržen na 49 psp.

T695: o nemoc. poj. 1.čt psp- navržen na 49 psp.
T696: o PZT.
2. čt psp - přerušené
T697: o PZT(268)2. čt psp -přerušené
T819: o zvl.pravidlech pro výkon povolání lékaře. (senát zamítl, zpět PSP- nepřijat)
Ad Bod 3b. Legislativa v PSP ČR dokončená - nové zákony
T516: o VZP SZP: Zákon 206/2020 Sb.
T530: o Z.258 - ochrana veřejného zdraví. Z 205/2020 Sb.
T829: o pojistném na veř. zdr. poj. Z231/2020 Sb.
T833: o st.rozpočtu(300mld) Z 208/2020 Sb.
T853: o veř. zdrav. poj.
T854: o nemocenském poj.
T855: o zvl. pravidlech pro vzdělávání rok 2020.
Ad Bod 3c. Legislativa podzákonná připravovaná.
--Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.
--Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro
předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých
přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.
Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.
--Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.
--Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.
--Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních
kmenech lékařů.
Ad Bod 3d. Legislativa podzákonná, dokončená, nové předpisy platné, účinné.
--Vyhláška č. 216/2020 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních
prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021 účinnost 30. dubna 2020.
--Vyhláška č. 53/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování
léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.
--Vyhláška č. 32/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné
lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických
zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.
--Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
--Vyhláška č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.
--Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2020.
Ad Bod 3f. Legislativa vzniku a zániku Nouzového stavu.
Ústava a Listina práv a svobod, tj. Ústavní zákony 1+2/1993 Sb. Ústavní zákon 110/1998
Sb.,o Bezpečnosti ČR, Krizový zákon 240/2000Sb. Krizová opatření jsou zapisována do
sbírky zákonů, začíná Sb30 Nouzový stav, končí…částkou. Zákony prošly praktickou
zatěžkávací zkouškou. Zákon 258 /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, i jiné bude nutno
upravit.
Dne 12. 03. 2020 byl zaveden Nouzový stav ČR. Tomuto předcházelo jednání bezpečnostní
rady státu, následovalo zasedání vlády ČR, která je oprávněna stav vyhlásit, avšak na dobu
30 dní. O dalším musí rozhodnout Parlament. Důsledky Nouzového stavu: zrušen jarní

termín Luhačovic a převedeno do podzimního termínu, totéž platí pro veškerou aktivitu
spojenou s Nouzovým stavem a kongresem.
Ad Bod 3g. Spolky, Pobočné spolky, Sekce, podle NOZ. Podpisová práva.
Ve spolku ČLS JEP, z.s, se podpisové právo odvíjí od NOZ, Zákona 89/2012 Sb.,
podle kterého existuje ČLS JEP.
Podpisové a další práva vychází z toho, že citovaný zákon je dvoustupňový, a
proto též podpisové právo je dvoustupňové. Spolkové podpisové právo má předseda
spolkového vrcholného orgánu ze zákona. Dle citovaného zákona a Stanov je ČLS JEP, z.s.
právnickou osobou. Podpisové právo dle NOZ je delegovatelné, předseda nebo výbor ČDS
může pověřit svého zástupce, je-li podpisových práv uděleno více.
Druhý stupeň je rovněž řádně ukotven v NOZ, a proto Stanovy, § 4, odst. 2 stanoví,
že organizační složky (=poboční spolky,=podspolky), jsou ve své odborné činnosti
autonomní a nesou za ni plnou odpovědnost. Organizační složky samostatně hospodaří se
svěřeným majetkem, se kterým jsou oprávněny nakládat dle příslušných interních předpisů.
Zákon NOZ sice nezná ex lege třetí stupeň v hierarchii, avšak dovoluje jej (tento
třetí stupeň) vytvořit tím, že si pobočný spolek (= organizační složka) sám může podle
NOZ tuto třetí hierarchii vytvořit. Stanovy ČLS JEP, z.s. znají ještě třetí stupeň, tzv.
sekce, pracovní skupiny a komise, které ovšem nejsou uvedeny v zákoně, a o této
věci dle zákona rozhoduje výbor organizační jednotky. Takto vytvořená třetí linie
nemá právní subjektivitu a nemůže ji získat, protože nevychází přímo ze zákona, ale
nepřímo ze Stanov Spolku a Pobočného spolku.
Stanovy v § 5, odst. 2 neznají pojem předseda a místopředseda sekce. Taktéž
Volební řád, § 2, odst. 5. V těchto dvou případech předseda není vůbec u sekce uveden.
Avšak Volební řád, § 2, odst.2 uvádí, že výbor sekce volí předsedu a místopředsedu. Toto je
ve sporu, tady platí in dubio pro reo. Je-li rozpor, (stanovy předsedu sekce neznají), ale
volební řád ano, musíme to uznat jako funkci, ale ovšem bez právní subjektivity, neboť
věc je uspořádána Stanovami, nikoliv zákonem.
Závěr: Protože zákon připouští jejich vytvoření pouze na základě stanov Spolku a
Pobočného spolku, mohou tyto subjednotky existovat, avšak nemohou nikdy nabýt
zákonných práv včetně podpisového práva. Písemnosti vycházející ze sekcí musí být
podepsány vedoucím sekce, a dále jdou-li mimo organizační jednotku, musí být
signovány předsedou organizační jednotky nebo
členy výboru s podpisovým
právem. Dle Stanov, § 5, odst. 2, písm. a), b) Jsou-li v rámci organizační složky zřízeny
sekce, vytvářejí a) členskou schůzi sekce, b) radu, resp. výbor sekce.
V obdobném postavení jako sekce jsou pracovní skupiny, komise, pracovní týmy,
které zřizuje ČDS výbor pro splnění či naplněné určitého konkrétního cíle.
3h) Kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze.
MZ ČR je přesvědčené, že rozhodnutí Městského soudu v Praze v 04-2020 o zrušení
mimořádných opatření je nezákonné. Podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu (Městský soud v Praze zrušil mimořádná opatření o omezení maloobchodního prodeje
a o omezení volného pohybu osob.) MS Praha řešil jen formu, jak byla opatření přijata,
jejich podstatu ale nezpochybnil.
MS v Praze místo řádného provedení věcného přezkumu zákonnosti zrušených
opatření konstatoval překročení věcné působnosti MZ. Také názor MS v Praze, že
vyhlášením nouzového stavu ztrácí MZ působnost omezovat základní práva a svobody,
nebyl správný. MZ bylo dle zákona o ochraně veřejného zdraví oprávněné, a dokonce i
povinné, rozhodnout o omezení pohybu či omezení maloobchodního prodeje.
------------------------------------------------------------Ad 13c. Financování zdravotnictví letos a 2021.
Ref. Merhaut
Tento bod je nejdůležitější. ČR byla uvedena do stavu celorepublikového. Nouzového.

Dne 20. 05. 2020 byl dodán do poslanecké sněmovny (PSP) Vládní návrh Zákona o
kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady
epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. Tisk 868 psp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

