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Zápis z jednání 
12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky  

konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin 

 
 

Místo konání:  
 
Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí, knihovna interní kliniky, dv. 
č. 40208, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 
 
Účast:  
 
Z celkového počtu 13-ti členů spolku se dostavilo 9 členů, 4 omluveni (Ing. Horák, Mgr. 
Milata, pí Bukovská, p. Borovka) – viz prezenční listina 
 
Republikové shromáždění je tak usnášeníschopné. 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení, přivítání hostů – prof. Kvapil (předsedající) 

 
a. Přivítání a představení hostů – předsedající zahájil 12. zasedání Republikového 

shromáždění Diabetické asociace České republiky (dále jen „RS“), přivítal přítomné 
členy spolku a následně přivítal a představil přítomné hosty, kterými byli:  

i. Mgr. Anna Perglová – asistentka prezidia spolku, zapisovatelka jednání 
ii. Mgr. Petr Panýr, Mgr. Ondřej Novák – právníci spolku, kteří po legislativně 

technické stránce připravili návrh změny stanov spolku (jeden z bodů jednání 
RS) a kteří budou zajišťovat administraci průběhu zasedání RS 

iii. Doc. MUDr. Martin Prázný, MUDr. Alena Adamíková – zájemci o členství v 
DAČR 

b. Vyslovení souhlasu RS s přítomností hostů a s jejich úlohou – předsedající nejprve 
členy RS požádal o vyslovení souhlasu s přítomností hostů při jednání RS. 
 
hlasování RS 1 – RS vyslovuje souhlas s přítomností představených hostů při 
zasedání RS. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

c. Volba skrutátorů pro další hlasování v rámci zasedání RS – předsedající dále 
s ohledem na fakt, že v průběhu zasedání RS se předpokládá několikeré hlasování, 
navrhl jmenování skrutátorů, kteří zajistí sčítání hlasů a oznámení výsledků 
jednotlivých hlasování, za tím účelem jako skrutátory navrhl přítomné Mgr. Panýra, a 
Mgr. Nováka  
 
hlasování RS 2 – RS jmenuje Mgr. Petra Panýra a Mgr. Ondřeje Nováka 
skrutátory pro všechna hlasování v průběhu 12. zasedání RS. 
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
 



Diabetická asociace České republiky • V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 Motol, www.diabetickaasociace.cz 
IČ: 27028054 • DIČ: CZ27028054 • Bankovní spojení: 51-1115180237/0100, KB Praha 1 

 

2) Projednání přihlášek dvou tří nových zájemců o členství v DAČR – prof. Kvapil 
 

Informování přítomných členů RS o podaných přihláškách zájemců o členství v DAČR – 

předsedající dále oznámil, že v mezidobí byly prezidiu DAČR doručeny přihlášky 3 zájemců 

o členství ve spolku – jedná se o přihlášky Doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph.D., 

MUDr. Aleny Adamíkové, Ph.D. a Ing. Bc. Editě Šimáčkové  
 

a. Předsedající po té navrhl, aby přítomné prezidium (všichni členové prezidia jsou 
současně členy RS, přítomno je 6 ze 7 členů prezidia a prezidium je tak rovněž 
usnášeníschopné) rozhodlo o jejich přijetí za členy  

 
b. Rozhodnutí prezidia o přijetí nových členů  

 
hlasování P 1a – Prezidium přijímá MUDr. Alenu Adamíkovou, Ph.D. za člena 
Diabetické asociace České republiky. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
 
hlasování P 1b – Prezidium přijímá Doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph.D. za 
člena Diabetické asociace České republiky. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
 

hlasování P 1c – Prezidium přijímá Ing. Bc. Editu Šimáčkovou za člena 
Diabetické asociace České republiky. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
 
Po tomto hlasování se tak přítomní hosté Doc. Prázný a MUDr. Adamíková stali členy 
spolku a tedy současně i členy jednajícího RS, od toho okamžiku tak RS jednalo 
v počtu 11 členů. 
 

3) Změna stanov DAČR – prof. Kvapil 
 

a. Informování přítomných členů o navrhovaných změnách stanov a jejich odůvodnění – 
předsedající uvedl materiál s tím, že navrhované změny včetně podrobné důvodové 
zprávy obdrželi všichni členové RS spolu s pozvánkou na jednání a měli tak možnost 
se s nimi podrobně seznámit. Předsedající dále informoval přítomné členy RS o 
v pátek (1 pracovní den před jednáním RS) obdržených připomínkách od Ing. Horáka, 
které se týkaly jednak terminologie (nahrazení pojmu diabetik pojmem pacient 
s diabetem) a jednak několika dalších okruhů (úprava účelu spolku, vznik kontrolního 
orgánu, charakter čestného prezidia a nesouhlas s jeho vznikem, nutnost, aby 
členové spolku vždy reprezentovali profesionální či laickou organizaci), které však 
nebyly v připomínkách dále rozpracovány a o tom, že telefonicky bylo 
s připomínkujícím sjednáno dopracování návrhu o navrhované terminologické změny 
s tím, že ostatní návrhy Ing. Horák dále rozpracuje a předloží na dubnovém zasedání 
RS v Luhačovicích. Předsedající dále uvedl, že upravený návrh ve smyslu požadavku 
Ing. Horáka (terminologická úprava textu) je rovněž součástí materiálů, které mají 
členové RS před sebou. Po té předsedající předal slovo zpracovatelům návrhu Mgr. 
Panýrovi a Mgr. Novákovi. Mgr. Panýr okomentoval materiál a charakter či 
odůvodnění navrhovaných změn, následně poskytl prostor k diskusi. V rámci diskuse 
byly zodpovězeny vznesené dotazy (např. důvody vzniku nového orgánu – čestného 
prezidia, kompetence ve vtahu k členským poplatkům apod.). Ing. Nosálková navrhla, 
aby byl v rámci stanov zřízen rovněž kontrolní orgán spolku, jak toto umožňují 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. O návrhu se mezi členy RS vedla bohatá 
diskuse, z níž vyplynulo, že v danou chvíli se tato změna realizovat nedá, ale bude 
možné prezidiu uložit úkol na příští zasedání RS. Prof. Svačina následně navrhl, aby 
byla změněna kompetence k navržení osoby auditora, který ověřuje hospodaření 
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spolku – dle návrhu by tuto kompetenci mělo mít nově zřízené čestné prezidium. Po 
té byla diskuse ukončena. Následovalo hlasování.  

 
 
 

b. Hlasování o setrvání v právní formě spolku  
 
hlasování RS 3 – RS schvaluje setrvání Diabetické asociace České republiky 
v právní formě spolku. 
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

c. Hlasování o přijetí pozměňovacího návrhu založeného na vypořádání připomínek Ing. 
Horáka – terminologické změny 
 
hlasování RS 4 – RS schvaluje pozměňovací návrh Ing. Horáka – 
terminologické změny v textu návrhu změny stanov dle předloženého 
materiálu. 
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

d. Hlasování o přijetí pozměňovacího návrhu prof. Svačiny, aby osobu auditora 
navrhovalo čestné prezidium 
 
hlasování RS 5 – RS schvaluje pozměňovací návrh prof. Svačiny – osobu 
auditora, ověřujícího hospodaření spolku, navrhuje čestné prezidium. 
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1 (ing. Nosálková) Návrh byl přijat. 
 

e. Hlasování o schválení kompletní navržené změny stanov, ve znění schválených 
pozměňovacích návrhů ing. Horáka a prof. Svačiny 
 
hlasování RS 6 – RS schvaluje změnu stanov Diabetické asociace České 
republiky, jejichž nové úplné znění tvoří přílohu tohoto usnesení a ukládá 
prezidentu Diabetické asociace České republiky oznámení příslušných změn a 
zaslání příslušných dokumentů do Veřejného rejstříku. 
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1 (ing. Nosálková) Návrh byl přijat. 
 

 
4) Různé 

 
a. Informování o rezignaci tří členů prezidia na svoje funkce v prezidiu – předsedající 

následně informoval přítomné členy RS, že mu byly doručeny rezignace 
nepřítomného Ing. Horáka a dále přítomných dalších dvou členů prezidia (prof. 
Rybka, prof. Svačina) na jejich funkce v prezidiu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
novou situaci a bude třeba provést doplnění prezidia v souladu se stanovami, navrhl 
krátkou pětiminutovou přestávku na poradu. 

 
Technická přestávka – 5 minut. 

 
b. Informace o rezignaci zbývajících členů prezidia – předsedající informoval přítomné 

členy RS, že během přestávky na svoji funkci v prezidiu rezignovali i všichni ostatní 
členové prezidia (prof. Kvapil, JUDr. Letocha, Bc. Havlová a MUDr. Karen). Za této 
situace předsedající oznámil, že by RS mělo v souladu s čl. 9 odst. 3 stanov zvolit 
nové prezidium na celé novén 5-ti leté období. Následoval návrh předsedajícího, aby 
RS rozhodlo o tom, že nové prezidium zvolí v podobě jednotné kandidátky a 
současně oznámil jména kandidátů do nového prezidia – jsou jimi prof. Kvapil, JUDr. 
Letocha, Bc. Havlová, MUDr. Karen, Ing. Horák, Doc. Prázný a MUDr. Adamíková. 
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c. Hlasování o vyslovení souhlasu RS s principem jednotné kandidátky – volba celého 

prezidia jedním hlasováním  
 
hlasování RS 7 – RS schvaluje způsob volby členů prezidia Diabetické asociace 
České republiky z.s. ve formě jednotné kandidátní listiny. 
Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 

 
d. Volba nového prezidia (tajné hlasování – využity volební lístky) 

 

hlasování RS 8 (TAJNÉ) – RS volí prezidium Diabetické asociace České 
republiky z.s. v tomto složení: 
- Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 
- JUDr. Václav Letocha 
- Bc. Vladimíra Havlová 
- MUDr. Igor Karen 
- Ing. Vladimír Horák 
- Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 
- MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. 
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1 (ing. Nosálková) Návrh byl přijat. 

 
e. Návrh, aby přítomné, nově zvolené prezidium (přítomno 6 členů ze 7), provedlo volbu 

nového prezidenta a viceprezidenta, oznámení kandidatury – předsedající dále 
oznámil, že je třeba zvolit rovněž nového prezidenta spolku (statutární orgán) a jeho 
zástupce – viceprezidenta, v souladu s čl. 14 odst. 2 stanov volbu provádí se svého 
středu prezidium. Následně byly oznámeny kandidatury – na prezidenta spolku 
kandidaturu oznámil prof. Kvapil, na viceprezidenta JUDr. Letocha. 
 

f. Volba nového prezidenta a viceprezidenta (tajné hlasování – využity volební lístky) 
 

hlasování P 2a (TAJNÉ) – Prezidium volí Prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA 
prezidentem Diabetické asociace České republiky z.s. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
 

hlasování P 2b (TAJNÉ) – Prezidium volí JUDr. Václava Letochu 
viceprezidentem Diabetické asociace České republiky z.s. 
Pro: 5, Proti: 1 (JUDr. Letocha), , Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
 

g. Návrh prezidia na jmenování prvních dvou členů čestného prezidia – předsedající 
navrhl, aby v souladu s čl. 14 odst. 3 stanov přítomné prezidium navrhlo RS 
kandidáty na první dva členy čestného prezidia, a to pány prof. Rybku a prof. Svačinu  
 
hlasování P 3 – Prezidium navrhuje Republikovému shromáždění kandidáty na 
členy čestného prezidia Diabetické asociace České republiky z.s., a to Prof. 
MUDr. Jaroslava Rybku, DrSc. a Prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc., MBA. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
 

h. Jmenování členů čestného prezidia (prof. Rybka, prof. Svačina) na návrh prezidia – 
RS následně provedlo jmenování navrhovaných členů čestného prezidia 
 
hlasování RS 9a – RS jmenuje Prof. MUDr. Jaroslava Rybku, DrSc. členem 
čestného prezidia Diabetické asociace České republiky z.s. 
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3 (ing. Nosálková, prof. Rybka, prof. Svačina)   
     Návrh byl přijat 
 
hlasování RS 9b – RS jmenuje Prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc., MBA 
členem čestného prezidia Diabetické asociace České republiky z.s. 
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Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3 (ing. Nosálková, prof. Rybka, prof. Svačina)   
     Návrh byl přijat 
 

i. Oznámení termínu dalšího zasedání RS – předsedající přítomným členům RS 
oznámil, že další zasedání RS se plánuje jako každoročně u příležitosti konání 
Diabetologických dnů v Luhačovicích – předběžný termín je 15. 4. 2015 od cca 10.00 
hodin s tím, že přesný termín bude uveden v písemné pozvánce, která bude zaslána 
všem členům RS v souladu se stanovami. 
 

j. Návrh Ing. Nosálkové, aby RS uložilo prezidiu připravit na příští zasedání RS 
v Luhačovicích změnu stanov, v jejímž rámci by byl ustanoven kontrolní orgán spolku 
– revizní komise. K tématu se vedla diskuse, následovalo hlasování 

 
hlasování RS 10 – RS ukládá prezidiu, aby na příští jednání RS v Luhačovicích 
připravilo návrh na změnu stanov, kterým by byl zřízen nový kontrolní orgán 
spolku – revizní komise. 
Pro: 4 (Ing. Nosálková, prof. Svačina, MUDr. Karen, Bc. Havlová), Proti: 0, Zdržel se: 
7  Návrh nebyl přijat 

 
k. Diskuse k dalším pravidlům fungování spolku – dotazy Ing. Nosálkové k problematice 

přijímání nových členů spolku na jejich žádost (povinnost ca možnost nepřijmout) a 
odůvodnění takového rozhodnutí, problematika veřejnosti/tajnosti rozhodování 
orgánů spolku, problematika svolávání RS z podnětu členů RS apod. – k tématům se 
vedla diskuse, z níž však nevyplynuly žádné návrhy na konkrétní usnesení RS. 
 

l. Volba čestného prezidenta – přítomní členové čestného prezidia v souladu s čl. 16 
odst. 4 stanov provedli volbu čestného prezidenta spolku, oznámena kandidatura 
Prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc. 

 

hlasování ČP 1 – Čestné prezidium volí Prof. MUDr. Jaroslava Rybku, DrSc., 
čestným prezidentem Diabetické asociace České republiky z.s. 
Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 

 
 

5) Závěr 
 

a. Závěrem předsedající konstatoval, že neeviduje žádné návrhy dalších bodů 
k projednání a program 12. zasedání RS tak byl vyčerpán. Poděkoval proto 
přítomným členům RS za účast na zasedání a zasedání ukončil. 

 
 
 
Jednání skončeno v 15.40 hod. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Perglová 
 
 


