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8. republikové shromáždění  
Diabetické asociace České republiky 

Kongresové centrum Zlín 
 25. 11. 2011,  

 -  zápis  -  
 
Přítomni:  Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata 
Omluveni: Svačina, Karen, Bukovská, Borovka 
Hosté: MUDr. Račická, předsedkyně OSAD, Ing. Nosálková, předsedkyně sdružení  
Dítě s diabetem, Ostrava 
 
Program:  
1)  Zahájení, přivítaní hostů – prof. Kvapil 
2)  Průběžná zpráva o činnosti asociace za rok 2011 – prof. Kvapil 
3)  Průběžná zpráva o hospodaření za rok 2011 – dr. Letocha 
4)  Návrh plánu činnosti a priorit asociace v roce 2012 – prof. Kvapil 
5)  Návrh rozpočtu na rok 2012 – prof. Kvapil 
6)  Volba prezidia  
7)  Změna stanov – prof. Kvapil 
8)  Různé, závěr 
 
Jednání republikového shromáždění /dále jen RS/ zahájil prof. Kvapil, prezident 
asociace. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů asociace. Tím  je 
konání RS usnášeníschopné. 
 
ad. 2)  Průběžná zpráva o činnosti asociace za rok 2011 

  
Prof. Kvapil prezentoval plnění projektů asociace v roce 2011. Byl  stabilizován 
vnitřní chod asociace,  projekty mohly být realizovány v návaznosti na vytvořené 
finanční zázemí. Přednostně byly plněny projekty, které souvisí se získáváním 
informací a standardizací péče a její monitorování. V roce  2011 byly vytvořeny 
podmínky pro financování a rozvinutí mediálních aktivit a kampaní. Spolupráce 
s agenturou NextVision se jeví jako neuspokojivá, proto se zvažuje o jejím ukončení. 
Prezidium asociace podpořilo studentské aktivity měření glykémie a propagace 
zdravého životního stylu. Tyto aktivity byly konány k Světovému dni diabetu 
 
Přehled aktivit v roce 2011 

 
►"Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České Republice"  
 Získání dat 2006 - 2008 
 
► kampaň ‚Cukrovka zabíjí‘ 

Medica Healthworld a.s. (viz výstup, fotodokumentace) 
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► kampaň ‚Diabetes zabíjí‘ 
  NextVision (viz výstup, fotodokumentace) 

 
► projekt Edukační centra - přípravná fáze, jednání s Eli Lilly, Svaz diabetiků 
 
► Tisková konference 4. 5. 2010 ve spolupráci s Optimahealth 
 
► Tisková konference 8. 10. 2010 ve spolupráci s  Novonordisk  
 
► Tisková konference 7. 11. ve spolupráci s Optimahealth 
 
►Spoluorganizace semináře zdravotního výboru poslanecké sněmovny ,, Diabetes = 
epidemie,, 
 
 
JUDr. Letocha: V roce 2011 dále probíhaly edukační aktivity asociace ve vzdělávání 
zdravotních sester. Ve spolupráci s IKEM Praha a Edukačním centrem pro diabetiky 
Praha byly v roce 2011 uskutečněny čtyři kurzy pro edukátorky diabetiků s účastí 93 
sester z oddělení nemocnic a ambulancí diabetologie. Všechny kurzy byly 
uskutečněny s podporou firmy Eli Lilly. 
Ing. Horák: Vzhledem k všeobecnému nedostatku finančních prostředků dochází ke 
spojení časopisů Dia život a Dia styl. Obě redakce se spojily. 
Prof. Kvapil dále oznámil, že namísto paní Maškové bude plnit administrativní úkoly 
asociace sl. Perglová, a to od 1. 12. 2011. 
Usnesení: 

RS 8/2011: RS schvaluje průběžnou zprávu o činnosti asociace v roce 2011 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
ad. 3) Průběžná zpráva o hospodaření za rok 2011  
JUDr. Letocha přednesl zprávu o hospodaření asociace v roce 2011. 

   
Výnosy 8574980 

Členské příspěvky 2900 

Dary 5623000 

Činnost 194291 

Úroky z bú 1531 

  
Náklady 7889449 

Informační tiskoviny, web 70342 

PR služby 482790 

Odborné analýzy 10000 

Konference sester - edukátorek 190000 

POCT přístroje, spotř. materiál 4879468 

Smlouvy o spolupráci, DPP - PROROK 1993465 
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Reprezentace 15853 

Správa 247530 

Usnesení: 

RS 9/2011: RS schvaluje průběžnou zprávu o hospodaření v roce v roce 2011 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
ad. 4) Plán činnosti a priorit asociace v roce 2012 
 
Prof. Kvapil přednesl základní zaměření pro činnost v roce 2012.  

1) Hlavní prioritou bude pokračování v projektech z roku 2011. Tyto projekty 
budou i nadále organizovány ve spolupráci s komerčním partnerem.  

2) DAČR bude podporovat všechny aktivity směřující ke kvalitě péče o diabetiky. 
3) Akcentována bude spolupráce s pacientskými organizacemi. 
4) Bude podporovat výzkumné projekty. 
5) Dále bude pokračovat v edukačních projektech 
6) Jednotlivé projekty budou schvalovány dle obsahu a finančních možností 

prezidiem, RS bude projednávat na svých zasedáních plnění projektů 
 
Usnesení: 

RS_10/2011: RS schvaluje plán činnosti na rok 2012. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
ad. 5) Rozpočet na rok 2012 
Rozpočet vychází z plánu asociace v roce 2012 a z předpokládaných příjmů 
asociace. Je plánován jako vyrovnaný. 
Základní rozpočet: 
Paušální náklady by měly být zachovány na úrovni 500 000 Kč a pokrývají veškeré 
provozní a účetní náklady včetně odměn. 
Veškeré další finanční zdroje jsou plánovány a budou využity na projekty a na 
mediální aktivity. 
Usnesení: 

RS_11/2011:  RS schvaluje rozpočet na rok 2012.   

Schváleno všemi přítomnými. 
 
Ad 6) Volba prezidia 
Prof. Rybka stručně zhodnotil dosavadní činnost prezidia, které plnilo své úkoly 
odpovědně a dobře. Navrhl, aby členové prezidia byli opětovně zvoleni do nového 
prezidia asociace. Navrhl přítomnému zasedání, aby bylo hlasováno o všech 
navržených najednou. Přítomní členové RS souhlasili a aklamací zvolili nové 
prezidium DAČR ve složení: 
Havlová, Horák, Karen, Kvapil, Letocha, Svačina , Rybka 
 
Po té bylo jednání RS přerušeno. Členové prezidia ze svého středu zvolili: 
Prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc, MBA prezidentem asociace 
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JUDr. Václava Letochu 1. viceprezidentem asociace  
Prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc. viceprezidentem asociace 
Paní Havlovou, Ing. Horáka a MUDr. Karena členy prezidia 
 
 
 
Ad 7 Změna stanov 
Prof. Kvapil - RS je předkládán návrh na změny ve stanovách DAČR: viz příloha 
Usnesení: 

RS 12/2011 RS svaluje změny ve stanovách DAČR v předloženém znění.  

Schváleno všemi přítomnými. 
Usnesení: 

RS 13/2011  RS ukládá JUDr. Letochovi zaslat nové znění stanov DAČR  
                     Ministerstvu vnitra k registraci 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
ad. 8) Různé, závěr 
1)Noví členové asociace: 
           Do řad asociace se přihlásili následující noví členové 

 Občanské sdružení ambulantních diabetologů (OSAD), zastoupené MUDr. 
Evou Račickou, předsedkyní 

 Společnost ranných infekcí (SIS), zastoupená  JUDr. Ivanem Hubáčkem 

 Občanské sdružení Dítě s diabetem Ostrava, zastoupené Ing. Šárkou 
Nosálkovou, předsedkyní 

 Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, zastoupené JUDr. Václavem 
Letochou, předsedou 

 
2)   Prof. Kvapil informoval o nový lécích pro diabetiky. Jejich zavádění naráží na 
regulace úhrad zdravotními pojišťovnami. V roce 2013 má dojít k plošnému zrušení 
stávajících smluv s diabetologickými ordinacemi a navázání smluv nových. Z toho 
mají ambulance velké obavy.  
Navrhuje: zřídit pracovní skupinu ve smyslu smlouvy o spolupráci s OSAD (viz 
příloha). Jejím obsahem činnosti bude ochrana kvality a dostupnosti péče o diabetiky 
a současně shromažďování poznatků o narušování péče o diabetiky. Doporučuje, 
aby do této pracovní skupiny byli za asociaci delegováni pánové Horák a Kvapil. 
Navrhuje řídit sekretariát ,, PRACOVNÍ SKUPINY,,  a náklady spojené s provozem 
z darů DAČR. 
Usnesení:  

RS 14/2011  RS schvaluje smlouvu o spolupráci s OSAD a deleguje Ing. Horáka a      
                     Prof. Kvapila do společné pracovní skupiny. Souhlasí se založením 
sekretariátu ,, PRACOVNÍ SKUPINY. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
3)   pan Milata  informoval, že FN Ostrava nařizuje jaké zdravotní pomůcky mají 
diabetologové předepisovat svým pacientům.  
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Prof Kvapil – bude uvedenou situaci řešit s právníkem, do 14ti dnů po právní analýze 
podá informaci členům DAČR.   
Usnesení: 

RS 15/2011  RS bere na vědomí informaci  p. Milaty a návrh prof. Kvapila      

Schváleno všemi přítomnými. 
 
Jednání ukončeno ve 13.40 hod.                                                      
Zapsal: dr. Letocha 


