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Zápis z jednání 
15. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky  

konaného dne 19. 9. 2016 od 15.30 hodin 

 
 

Místo konání:  
 
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol, Interní klinika, uzel D, 4. 
poschodí, knihovna interní kliniky  
 
Svolavatel: 
 

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident 

 
Účast:  
 
Z celkového počtu 12-ti členů spolku se jednání osobně účastnilo 6 členů, dále 1 člen udělil 
plnou moc k zastupování při jednání a 4 členové se omluvili – viz prezenční listina 
 
Republikové shromáždění je tak ve smyslu čl. 10 odst. 4 Stanov usnášeníschopné. 
 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení, přivítání hostů – prof. Kvapil (předsedající) 

 
a) Přivítání a představení hostů – předsedající zahájil 15. zasedání Republikového 

shromáždění Diabetické asociace České republiky (dále jen „RS“), přivítal přítomné 
členy Diabetické asociace České republiky z.s. (dále také jen „spolek“ nebo „DAČR“) 
a následně přivítal přítomné hosty, kterými byli:  

i. Mgr. Anna Perglová – asistentka prezidia spolku, zapisovatelka jednání 
ii. Mgr. Petr Panýr, Mgr. Ondřej Novák – právní podpora spolku, administrace 

jednání RS 
iii. Karolína Trávová – Project manager 

 
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 a s jejich 
úlohou administrace zasedání. 
 

Hlasování RS 1 – RS vyslovuje souhlas s přítomností představených hostů při 
zasedání RS a s jejich úlohou administrace RS. 

Pro: 7, 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 
(včetně volby nových členů prezidia), navrhl jmenování skrutátorů, kteří zajistí sčítání 
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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 15. zasedání RS. 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 

 
d) Navržení a schválení programu – předsedající seznámil přítomné s navrženým 

programem zasedání RS, který je v souladu s programem zaslaným všem členům 
spolku spolu s pozvánkou na zasedání. 
 

Hlasování RS 3 – RS schvaluje navržený program 15. zasedání RS. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 

 
 

2) Zpráva o činnosti spolku v roce 2015 – prof. Kvapil 
 

Prof. Kvapil prezentoval plnění projektů asociace v roce 2015. Přednostně byly plněny 
projekty, které souvisí se získáváním informací a standardizací péče a její monitorování 
V roce 2015 byly vytvořeny podmínky pro financování a rozvinutí mediálních aktivit a 
kampaní. 
 
Prezidium asociace dále podpořilo studentské aktivity měření glykémie a propagace 
zdravého životního stylu. Tyto aktivity byly konány ke Světovému dni diabetu a ke 
Světovému dni zdraví. 
 
Podrobný přehled aktivit v roce 2015 – přednesl prof. Kvapil:  
  

a) Udělení Výroční ceny DAČR – na cenu byl nominován Prof. MUDr. Jana Vavřinec, 
DrSc. (FNKV) – za rozvoj péče o dětské pacienty s DM (následovalo představení 
osobnosti), cena byla předána za mimořádné zásluhy ve zlepšování péče o 
diabetické děti v ČR.  

b) Spolupráce s Občanským sdružením ambulantních diabetologů (OSAD) – Pracovní 
skupina OSDA, která aktivně pořádá semináře /Luhačovice, Staré Splavy/, 
Workshopy, Hlavolamy, Mýty, omyly a pravdy v diabetologii, vydává pravidelný 
Newlsetter, který vyšel i jako souvislý text ve Sborníku diabetologie 2015, kontinuální 
právní a ekonomická podpora lékařů – diabetologů, přehled činnosti pracovní skupiny 
OSDA za rok 2015 přílohou. 

c) Podpora běhu proti diabetu v Luhačovicích. 

d) Aktivity ke dni diabetu – měření glykémie v 6 okresních městech – IFMSA, tisková 
konference. 

e) Podpora studentské organizace IFMSA ke WDD  a Světovému dni zdraví, předání 
ceny DAČR, pochod proti diabetu. 

f) Beseda Územní organizace Svazu diabetiků Kladno, zajištění lektora. 

g) Spolupráce se Svazem diabetiků (SD).  

h) Ve spolupráci s ČDS – slyšení v senátu, podpora Národního diabetologického 
programu.  

i) Info linka DAČR. 

j) Web DAČR – spolupráce s agenturou. 

k) Facebook DAČR – garantované informace. 

l) Spolupráce se sdružením Rodičů a přátel diabetických dětí. 
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m) Spolupráce s Českou televizí – vysílání edukačních spotů s Petrem Čtvrtníčkem v ČT 
(3,5 mil primárních shlédnutí a 5,5 sekundárních), plánována obnovená premiéra a 
natočení nových spotů – youtube kanál DAČR. 

n) Projekty DAČR – PROFIL EXTENZE – ukončení projektu, příprava statistiky a 
závěrečné zprávy, CSII TERAPIE – probíhá extenze, ukončení 2016, IDN – probíhá 
extenze, ukončení listopad 2015, READER – probíhá, ukončen, závěrečná zpráva 
Family projekt – ukončen, bude probíhat extenze, Edukace národa, PARAMETR Mak 
– probíhá, PARAMETR Mak+A1c probíhá, HOSPITAL – příprava. 

o) Mediální podpora – spolupráce s dm2t, Euni, Kazuistiky v diabetologii, Diazpravodaj, 
Medical tribune, DiaStyl. 

p) PR podpora a tiskové konference. 

q) Transformace DAČR – z právní formy občanského sdružení na spolek dle nového 
občanského zákoníku, podání na rejstříkovém soudu a zápis všech souvisejících 
změn. 
 

Následně byla otevřena diskuse. 
 
Po zodpovězení několika doplňujících dotazů bylo projednání bodu ukončeno a RS 
přistoupilo k hlasování 
 
Hlasování o schválení Zprávy o činnosti spolku v roce 2015: 

 

Hlasování RS 4 – RS schvaluje zprávu o činnosti spolku v roce 2015. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 

 
 

3) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2015 – JUDr. Letocha 
 

a) JUDr. Letocha obsáhle informoval o hospodaření spolku v roce 2015, včetně 
podrobných informací o příjmech a výdajích, vše v členění po skupinách a po 
zdrojích. Zprávu dále komentoval prof. Kvapil, kdy přiblížil detaily financování 
jednotlivých projektů a konkretizoval rozsahy projektů (po finanční a personální 
stránce). Po proběhlé diskusi následovalo hlasování o schválení přednesené zprávy.  
 

Hlasování RS 5 – RS schvaluje zprávu o hospodaření spolku v roce 2015. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 

 
b) JUDr. Letocha následně přítomným členům RS představil také zprávu nezávislého 

auditora (ing. Dalibora Šulce) ze dne 8. 6. 2016 o hospodaření spolku, z níž vyplývá, 
že spolek v roce 2015 hospodařil v souladu s platnou legislativou a svými vnitřními 
předpisy.  
 

Hlasování RS 6 – RS projednalo zprávu auditora a tuto bere na vědomí. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 

 
 

4) Průběžná zpráva o činnosti spolku v roce 2016 – prof. Kvapil 
 

Prof. Kvapil přednesl průběžnou zprávu o činnosti spolku v roce 2016, v jejímž rámci se 
zaměřil na již probíhající aktivity a plán činnosti do konce roku 2016:  

a) Hlavní prioritou je pokračování v úspěšných projektech z roku 2015. Tyto projekty 
budou i nadále organizovány ve spolupráci s komerčním partnerem.  

b) DAČR podporuje a nadále bude podporovat všechny aktivity směřující ke kvalitě péče 
o diabetiky. 
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c) Akcentována je spolupráce s pacientskými organizacemi. 

d) Rovněž probíhá podpora výzkumných projektů, zejména v oblasti rozvoje kvality a 
efektivity péče o diabetiky. 

e) DAČR pokračuje také v podpoře edukačních projektů. 

f) Jednotlivé projekty jsou schvalovány dle obsahu a finančních možností prezidiem, RS 
bude projednávat na svých zasedáních plnění projektů. 

g) Pracovní skupina OSDA  

- již proběhly workshopy a semináře (Luhačovice, Staré Splavy, Pravdy, 
omyly a mýty v diabetologii, Sympozia Hlavolamy v diabetologii), tyto 
budou dále pokračovat i na podzim 2016, 

- kontinuální podpora lékařů – diabetologů (vyúčtování zdravotních 
pojišťoven, převody a prodeje praxí, zakládání s.r.o., konzultace 
k legislativě, podpora při smluvní agendě, zastupování ve smírčích 
řízeních i před soudem, ….) 

h) Jsou pravidelně vydávány Newslettery Pracovní skupiny OSDA. 

i) Aktivity ke dni diabetu – spolupráce s IFMSA, prezentace v mediích, pochod proti 
diabetu, TK, předání Výroční ceny DAČR na slavnostním společném setkání na 
Staroměstské radnici, podpora lokálních kampaní, cestou zajištění informační 
edukačních materiálů a pomůcek pro měření glykémie. 

j) Pokračování ve stávajících projektech projekty – Edukace národa (spoty + TK), 
HOSPITAL, CSII – FAITH, Diabetická asociace radí a pokračování ve stávajících 
projektech. 

k) Spolupráce se Svazem diabetiků.  

l) Spolupráce se sdružením Rodičů a přátel diabetických dětí. 

m) Webové stránky DAČR + facebook, spolupráce s agenturou provázanost s novým 
webem www.cukrovka.cz. 

n) Kontinuální podpora Národního diabetologického programu, a to ve spolupráci 
s ČDS. 

o) Spolupráce s Dia život a styl – fejetony, spolupráce MK. 

p) Podpora a prezentace informačních a edukačních videoklipů v ČT s Petrem 
Čtvrtníčkem – příprava tiskových konferencí před uvedením.  

q) Pravidelné schůzky se zástupci Svazu diabetiků a Sdružení rodičů a přátel 
diabetických dětí. 

r) Mediální podpora/PR – spolupráce s dm2t, euni, Kazuistiky v diabetologii, 
Diazpravodaj, článek v 50+ atd. 

s) Prof. Rybka – pomoc laickým organizacím – práva pacientů, sociální dopady diabetu. 

t) DAČR bude v letošním roce výkonným organizátorem tradiční vzdělávací akce pro 
diabetology v Poděbradech – cílem je další popularizace DAČR mezi lékaři. 

u) Výroční cena DAČR pro rok 2016 byl navržen za mimořádné zásluhy ve zlepšování 
péče o diabetiky v České republice pan profesor Jan Škrha. 

v) Rezignace členů (Prof. Svačina, Doc. Prázný, MUDr. Karen, Centrum pro dítě 
s diabetem, z.s. – Ing. Nosálková). 

Náměty na další aktivity je možné zasílat na email: anna.perglova@dacr.net. 
 
Otevřena diskuse. 
 

http://www.cukrovka.cz/
mailto:anna.perglova@dacr.net
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JUDr. Letocha doplnil Informace o činnosti Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí 
v ČR z.s. 

  
Také v letošním roce pokračovala činnost sdružení ve třech základních oblastech: 

1)   Bylo uskutečněno 14 diatáborů, zúčastnilo se jich celkem 418 diabetických dětí. 
Poděkování patří pediatrickým diabetologům, kteří ve spolupráci se setřičkami jako 
odborný dozor učili děti upravovat inzulínové dávky při proměnné fyzické zátěži. 

2)   V Edukačním centru pro diabetiky Praha proběhly tři dvoudenní kurzy pro rodiny 
s nově diagnostikovaným diabetickým dítětem. Kurzů se zúčastnilo 36 rodin. Do 
konce roku jsou plánovány další dva kurzy pro 24 rodin. Přednášejícími jsou 
pediatričtí diabetologová z Prahy a Ústí nad Labem. 

3)   Rozeslali jsme od počátku roku 86 souprav edukačních materiálů (viz přiložená 
publikace, str. 20,21), kterou jsme doplnili o nové vydání Abecedy diabetu, čtvrté 
doplněné vydání 

Dále sdružení rozesílá každoročně výroční dopis všem cca 1200 členům a do ordinací 96 
pediatrických diabetologů. Tak jako každý rok i letos do konce září předložíme 
ministerstvu zdravotnictví projekty pomoci diabetickým dětem na rok 2017. Statní dotace, 
které obdržíme na tyto projekty, nám umožní další činnost sdružení na podporu rodin 
s diabetickým dítětem, kterých je v ČR cca 2500. 

Konečně, sdružení žádá DAČR o příspěvek na nákup edukačních publikací pro nové 
rodiny s diabetickými dětmi – cca 300 publikací Abeceda diabetu, na které se v současné 
době v napjatém rozpočtu spolku financí nedostává, nicméně se jedná o velmi kvalitní 
publikaci, která je standardně součástí souboru edukačních pomůcek takovým rodinám 
poskytovaným. 

Následně JUDr. Letocha reagoval na dotazy k vývoji (poklesu) počtu dětských klientů jím 
reprezentovaného spolku. 
  
Po té se ujal slova Ing. Horák, který přítomné informoval o aktivitě Sdružení diabetiků ČR 
spočívající ve výrobě a prezentaci samostatného programu pro diabetiky v České televizi 
a v Českém rozhlasu z příspěvků zdravotních pojišťoven a za podpory ministra 
zdravotnictví ČR, přizvána k účasti byla i DAČR, současně navrhl požádat o podporu 
ČDS, a to zejména ve vztahu její intervence u všech zdravotních pojišťoven 
 
Další dotazy či příspěvky nebyly. 

 

Hlasování RS 7 – RS schvaluje Průběžnou zprávu o činnosti spolku v roce 
2016. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 

 

Hlasování RS 8 – RS schvaluje příspěvek na nákup edukačních materiálů pro 
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR z.s. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 

 

Hlasování RS 9 – RS schvaluje podporu a umístění loga ve prospěch pořadu 
Svazu diabetiků ČR. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 

 
 

5) Návrh rozpočtu na rok 2016 – prof. Kvapil 
 

Prof. Kvapil představil návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet vychází z plánu asociace 
v roce 2016 a z předpokládaných příjmů asociace. Je plánován jako vyrovnaný. 
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Paušální náklady by měly být zachovány na úrovni cca 600 000,- Kč a pokryjí veškeré 
provozní a účetní výdaje včetně odměn. 

Veškeré další finanční zdroje, tak jak jsou predikovány, se daří zajišťovat a budou využity na 
plánované projekty a mediální aktivity. 

Otevřena diskuse – žádné dotazy ani doplnění. 

 

Hlasování RS 10 – RS schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2016. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 
 

6) Volba nových členů prezidia 
 

Prof. Kvapil s odvoláním na již poskytnutou informaci o rezignaci 4 členů spolku na členství 
ve spolku, kdy 2 z nich (Doc. Prázný a MUDr. Karen) byli současně členy prezidia DAČR, 
zahájil další bod jednání, jímž byly doplňovací volby do prezidia spolku tak, aby toto bylo 
opět 7-mi členné, jak stanoví čl. 14 odst. 2 Stanov. 
 
V souladu s čl. 9 odst. 3 Stanov tak bylo třeba zvolit 2 nové členy prezidia na zbývající dobu 
mandátu prezidia (do ledna 2020). 
 
Volby byly v souladu s čl. 9 odst. 2 a čl. 14 odst. 2 Stanov tajné. 
 
Následně prof. Kvapil vyzval přítomné členy k návrhu nominací na 2 uvolněná místa 
v prezidiu. JUDr. Letocha navrhl MUDr. Račickou (zástupce OSAD) a JUDr. Hubáčka 
(zástupce SIS/hojení ran). Další návrhy nebyly předloženy. 
 
Byly připraveny a rozdány volební lístky. Po provedené volbě a kontrole odevzdaných 
volebních lístků (všechny byly platné, každý z navržených nových členů prezidia obdržel plný 
počet hlasů) bylo přijato usnesení. 

 

Hlasování RS 11 (TAJNÉ) – RS volí dva nové členy prezidia na dobu do konce 
5-ti letého mandátu stávajícího prezidia, a to MUDr. Evu Račickou (za OSAD) a 
JUDr. Ivana Hubáčka (za SIS/hojení ran). 

MUDr. Račická 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1  Návrh byl přijat. 

 
JUDr. Hubáček 
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 

 
 

7) Výroční cena DAČR 2016 
 

Prof. Kvapil představil návrh na udělení Výroční ceny Diabetické asociace ČR – návrh 
předložil prof. Rybka za čestné prezidium spolku – navrhuje se udělení Výroční ceny DAČR 
pro rok 2016 panu Prof. MUDr. Janu Škrhovi, DrSc. (následovalo představení osobnosti). 

Prof. Kvapil navrhl, aby přítomné RS vzalo tento návrh na vědomí a aby současně přítomní 
členové prezidia DAČR rozhodli o udělení Výroční ceny DAČR v souladu s předloženým 
návrhem (ze 7 členů prezidia je přítomno 6 členů – prezidium je tak usnášeníschopné). 

 

Hlasování RS 12 – RS bere návrh na udělení Výroční ceny DAČR za rok 2016 
na vědomí. 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

 

Hlasování P 1 – Prezidium uděluje Výroční cenu Diabetické asociace ČR za rok 
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2016 panu Prof. MUDr. Janu Škrhovi, DrSc. 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 

 
 
8) Různé 

 
a) Ing. Horák zve přítomné na akci Svazu diabetiků ČR na Staroměstském náměstí 

v Praze. 

b) Karolína Trávová a prof. Kvapil seznámili přítomné podrobněji se všemi v současné 
době probíhajícími projekty DAČR (náplň, okruh pacientů, stadium, nákladnost, 
výstupy). 

c) Prof. Kvapil dále přítomné informoval o tom, že DAČR aktivně participuje na vývoji 
diabetického registru ve spolupráci s UZIS v rámci naplňování nové právní úpravy dané 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

d) JUDr. Letocha navrhuje, aby prezident DAČR jakožto člen výboru ČDS na příštím 
zasedání výboru odborné společnosti prezentoval u příležitosti 10-ti letého výročí 
existence DAČR přehled aktivit DAČR za uplynulých 10 let. 

 
9) Závěr 
 
Závěrem předsedající konstatoval, že neeviduje žádné návrhy dalších bodů k projednání a 
program 15. zasedání RS tak byl vyčerpán. Poděkoval proto přítomným členům RS za účast 
na zasedání a zasedání ukončil. 
 
 
Jednání skončeno v 16.50 hod. 
 
 
Zapsala: Mgr. Perglová, 19. 9. 2016 
 
 


