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Letošní konference Asociace evropských společností celiaků proběhla ve slovinském 
Podčetrteku od 11. do 14. září. Paralelně probíhala konference Coeliac Youth of Europe, 
pracovní skupiny AOECS, která se zaměřuje na projekty pro mladé celiaky. 

Odborná lékařská část programu byla zaměřena na problematiku neceliakální senzitivity na 
lepek. Existují pacienti, kterým testy na celiakii včetně biopsie vychází negativní, ale na 
bezlepkovou dietu reagují a prospívá jim. Tito pacienti jsou citliví na lepek, ale nejedná se ani 
o celiaky, ani o alergiky.  Pro přesnost lze uvést, že se nejedná ani o skupinu celiaků,  kteří 
mají falešně negativní krevní testy, kterými se obvykle celiakie nejdříve prokazuje – u těchto 
pacientů je celiakie prokázana biopsií. 

Součástí programu bylo seznámení s programem přeshraniční spolupráce mezi Slovinskem a 
Maďarskem. Program se týkal osvěty o celiakii, testování, táborů pro mladé celiaky, 
kuchařských kurzů pro jednotlivce i školní kuchyně, publikací o problematice včetně vydání 
knihy kuchařských receptů atd.    

Součástí konference byla jednání o ELS – Evropském licenčním systému pro ochrannou 
známku v podobě přeškrtnutého obilného klasu. 

AOECS spravuje tuto registrovanou  ochrannou známku v rámci EU. Klade si za cíl rozšířit její 
užívání a tím zjednodušit orientaci celiaků při nákupech ve všech  členských státech  EU. 
Připravilo proto podrobná  pravidla pro její používání. Na licencovaný symbol přeškrtnutého 
klasu můžete narazit při svých cestách do Itálie, Německa, Rakouska, Velké Británie, Řecka, 
Norska a dalších zemí. Ve většině států EU již ELS funguje. Fungování ELS v jednotlivých 
státech zabezpečuje obvykle národní člen AOECS. ČR má v AOECS dva zástupce a podmínkou 
pro licencování v ČR je dohoda obou pacientských organizací tj. SpBD a SC ČR .Pokud bychom 
neuzavřeli smlouvu s AOECS o zavedení ELS, byl by provoz ELS u nás svěřen jinému členu 
AOECS, pravděpodobně z Německa. Pro výrobce je však výhodnější jednat s domácím 
partnerem.  Proto pracujeme na tom, aby se k ELS připojila I ČR.  


