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Zápis z jednání 
14. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky  

konaného dne 21. 9. 2015 od 15.00 hodin 

 
 

Místo konání:  
 
Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí, 2. lůžková stanice – 
edukační místnost, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 
 
Svolavatel: 
 
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident 

 
Účast:  
 
Z celkového počtu 16-ti členů spolku se jednání účastnilo 9 členů, 7 omluveno – viz 
prezenční listina 
 
Republikové shromáždění je tak usnášeníschopné. 
 
Průběh jednání: 
 
1) Zahájení, přivítání hostů – prof. Kvapil (předsedající) 

 
a) Přivítání a představení hostů – předsedající zahájil 14. 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 
 

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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

c) 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 2 – RS schvaluje navržený program 14. zasedání RS. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
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2) Zpráva o činnosti spolku v roce 2014 – prof. Kvapil 
 

Prof. Kvapil prezentoval plnění projektů asociace v roce 2014. Přednostně byly plněny 
projekty, které souvisí se získáváním informací a standardizací péče a její monitorování 
V roce 2014 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 2014 – přednesl prof. Kvapil:  
  

a) Udělení Výroční ceny DAČR – na cenu byla nominována MUDr. Jitřenka Venháčová, 
cena byla předána za mimořádné zásluhy ve zlepšování péče o diabetické děti v ČR. 
Slavnostní předání výroční ceny DAČR se uskutečnilo u příležitosti Světového dne 
diabetu na Staroměstské radnici. 

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 2014, přehled 
činnosti pracovní skupiny OSDA za rok 2014 přílohou. 

c) Podpora běhu proti diabetu v Luhačovicích. 

d) Aktivity ke dni diabetu – měření glykémie v 6 okresních městech – IFMSA, tisková 
konference 11. 11. 2014. 

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 pí Blankou Neoralovou – projekt Diabetická asociace radí. 

k) Facebook DAČR – garantované informace /garant dr. Špitálníková/. 

l) Spolupráce se sdružením Rodičů a přátel diabetických dětí. 

m) Spolupráce s Českou televizí – vysílání edukačních spotů s Petrem Čtvrtníčkem 
v ČT, 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 – 2. 4. 2014 NDP + web, 20. 5. 2014 NDP + senát. 
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q) Transformace DAČR – z právní formy občanského sdružení na spolek dle nového 
občanského zákoníku, podání na rejstříkovém soudu a zápis všech souvisejících 
změn. 
 

V průběhu projednávání bodu 2) dorazil Doc. Prázný, který se zapsal do Prezenční listiny a 
vyslovil souhlas s hlasováním RS 1 a RS 2 (záznamy výše již s hlasem Doc. Prázného 
počítají). 
 
Prof. Kvapil dále k přednesené zprávě o činnosti doplnil ještě informaci, že v roce 2014 
rovněž za podpory DAČRu probíhaly diatábory organizované Sdružením rodičů a přátel 
diabetických dětí v ČR, a to v celkovém počtu 22, kterých se zúčastnilo 516 dětí. 
 
Následně byla otevřena diskuse. 
 
Dotaz Ing. Nosálkové k formě podpory diatáborů ze strany DAČR – prof. Kvapil zodpověděl 
– šlo o poskytnutí loga a odborné konzultace, nejednalo se o podporu v podobě poskytnutí 
finančních prostředků. 
 
Další dotazy nebyly. 
 
Hlasování o schválení Zprávy o činnosti spolku v roce 2014: 

 

Hlasování RS 3 – RS schvaluje zprávu o činnosti spolku v roce 2014. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat 
 
 

3) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2014 – JUDr. Letocha 
 

a) JUDr. Letocha obsáhle informoval o hospodaření spolku v roce 2014, včetně 
podrobných informací o příjmech a výdajích, vše v členění po skupinách a po 
zdrojích. Dále zodpověděl doplňující dotazy přítomných členů RS týkající se detailů 
k vybraným položkám. Po proběhlé diskusi následovalo hlasování o schválení 
přednesené zprávy. 
 

Hlasování RS 4 – RS schvaluje zprávu o hospodaření spolku v roce 2014. 

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1 (ing. Nosálková) Návrh byl přijat 
 

b) Prof. Kvapil následně přítomným členům RS představil také zprávu nezávislého 
auditora (ing. Dalibora Šulce) o hospodaření spolku, z níž vyplývá, že spolek v roce 
2014 hospodařil v souladu s platnou legislativou a svými vnitřními předpisy.   
 

Hlasování RS 5 – RS projednalo zprávu auditora a tuto bere na vědomí. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

 
4) Průběžná zpráva o činnosti spolku v roce 2015 – prof. Kvapil 

 
Prof. Kvapil přednesl průběžnou zprávu o činnosti spolku v roce 2015, v jejímž rámci se 
zaměřil na již probíhající aktivity a plán činnosti do konce roku 2015:  

a) Hlavní prioritou je pokračování v úspěšných projektech z roku 2014. 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. 

c) Akcentována je spolupráce s pacientskými organizacemi. 
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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 2015. 

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 radnic, podpora lokálních kampaní, cestou zajištění informační 
edukačních materiálů a pomůcek pro měření glykémie. 

j) Další plánové projekty – Edukace národa (spoty + TK), STRATIFIC, HOSPITAL, 
Family II, CSII – FAITH, SPACE, ROZETA extenze, NIS, 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 2015 byla navržena pro prof. MUDr. Jana Vavřince 

 

Náměty na další aktivity je možné zasílat na email: anna.perglova@dacr.net. 
 
Otevřena diskuse. 
 
JUDr. Letocha doplnil informaci, že i letos proběhly dia tábory a víkendové pobyty, 
k vyčerpání plánovaného počtu zbývají 2 akce – vše ostatní v pořádku splněno, zatím 
evidována účast cca 530 dětí – pobyt v přírodě spojený s edukací. 
 
Další dotazy či příspěvky nebyly. 

 

Hlasování RS 6 – RS schvaluje Průběžnou zprávu o činnosti spolku v roce 
2015. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

http://www.cukrovka.cz/
mailto:anna.perglova@dacr.net
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5) Návrh rozpočtu na rok 2015 – prof. Kvapil 
 

Prof. Kvapil představil návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet vychází z plánu asociace 
v roce 2015 a z předpokládaných příjmů asociace. Je plánován jako vyrovnaný. 

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 7 – RS schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2015. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 
 

6) Projednání žádosti o podporu projektů viz. příloha – prof. Kvapil 
 

Na úvod tohoto bodu prof. Kvapil informoval přítomné o způsobu financování předložených 
projektů – částečně MZ, zbytek soukromí dárci. DAČR, který byl požádán o přímou finanční 
podporu projektů předkládaných pacientskou organizací, má příjmy primárně od 
farmaceutických firem sídlících v USA (na dceřiné společnosti se sídlem v ČR se přísné 
regule platné v zemích sídla mateřských společností vztahují bez výjimky). DAČR se 
v souvislosti s přijetím podpory na realizaci svých aktivit od těchto dárců zavazuje 
k přísnému naplnění jejich etických a souvisejících pravidel a politik – mimo jiné k tomu, že 
DAČR nesmí nijak, ani zprostředkovaně, dát peníze pacientům či jejich organizacím – 
z tohoto důvodu nelze dát přímou podporu pacientskému sdružení. 
 
DAČR však může jako podporu poskytnout pacientské organizaci materiál - brožury, 
informační materiály, glukometry, proužky apod., na jejichž pořízení lze finance od dárců 
využít (tyto pak jsou v souladu s projekty využívány např. v rámci dne diabetu apod. za 
účelem osvěty o DM). S ohledem na to prof. Kvapil navrhuje tento způsob podpory 
pacientské organizace odpovídající částce až do výše 40.000,- Kč (hodnota brožur, 
informačních materiálů, glukometrů, proužků apod.). 
 
Ing. Nosálková (zastupující předkladatele projektů OS Dítě s diabetem) – neočekáváme, že 
bychom mohli získat něco z  peněz cílených na konkrétní projekty, ale počítali jsme 
s možností využití prostředků tvořících zisk z hospodaření spolku. Peníze nemusí jít přímo 
na pacientské sdružení, ale třeba na nějakou společnost. 
 
Prof. Kvapil – bohužel, toto nelze, peníze přímo ani zastřeně poskytnout nemůžeme, je 
nezbytné, abychom pro poskytovatele finančních prostředků byli důvěryhodným a 
spolehlivým partnerem, který beze zbytku dodržuje sjednaná pravidla. Stále platí výše 
zmíněná nabídka poskytnutí informačních materiálů, brožur apod. 
 
 

Hlasování RS 8 – RS schvaluje podporu ve výši 40.000,- Kč v podobě 
informačních materiálů, brožur, spotřebního materiálu do glukometrů apod., na 
podporu aktivit pacientských sdružení ke Světovému dni diabetu. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 
 

7) Různé 
 

a) Prof. Kvapil představil návrh na udělení Výroční ceny Diabetické asociace ČR – návrh 
předložil prof. Rybka za čestné prezidium spolku – navrhuje se ocenění Prof. MUDr. 
Jana Vavřince, DrSc. (FNKV) – za rozvoj péče o dětské pacienty s DM (následovalo 
představení osobnosti). 
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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 5 členů – prezidium je tak 
usnášeníschopné). 
 

Hlasování RS 9 – RS bere návrh na udělení Výroční ceny DAČR za rok 2015 na 
vědomí. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

 

Hlasování P 1 – Prezidium uděluje Výroční cenu Diabetické asociace ČR za rok 
2015 panu Prof. MUDr. Janu Vavřincovi, DrSc. 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 

b) JUDr. Letocha – za Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí jakožto člena spolku 
přítomné informoval o nejisté budoucnosti jejich sdružení z důvodu nedostatku 
finančních prostředků - za 26 let získali již 136 mil Kč na podporu rodin s dětmi 
trpícími DM, převážně prostřednictvím MZČR. Provoz sdružení stojí cca 400 až 600 
tis ročně – poslední 3 roky se však nedaří získávat prostředky na provoz využitelné. 
Sdružení po vyčerpání rezerv bude nuceno skončit. Letos dotace pokrývající jen cca 
28 % nákladů na činnost (mzdy, nájmy, telefony, služby atd….). Zajištění prostředků 
od farmaceutických firem není možné (viz výše diskuse k bodu 6). Po jednání s p. 
ministrem Němečkem a pí nám. Ptáčkovou – letos nebude dotace na provoz dále 
krácena – provoz sdružení tak skončí s nulou (vyrovnaně), ale pro příští rok již 
financování provozu není zajištěno. Proto po 31. 12. 2015 sdružení s největší 
pravděpodobností ukončí svojí činnost. 

 
K tomu doplňuje prof. Kvapil – zajištění financí přes farmaceutické firmy se nezdařilo 
(viz výše), ze své pozice se pokusí jednat na VZP u náměstka JUDr. MUDr. Hoňka. 
 

c) Prof. Kvapil následně inicioval diskusi k problematice důvěrnosti ekonomických, 
účetních a dalších informací o hospodaření a činnosti spolku. Na jejím základě přijalo 
RS následující usnesení: 
 

Hlasování RS 10 – RS schvaluje následující zásadu své činnosti: „Veškeré 
informace podávané z podkladů účetnictví, daňového přiznání, auditorských 
závěrů, z jednání RS a prezidia DAČR jsou důvěrného charakteru a bez 
souhlasu prezidia nemohou být poskytovány 3. osobám“. 

Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 
Další příspěvky nebyly, diskuse k bodu Různé tak byla ukončena. 
 

 
8) Závěr 
 
Závěrem předsedající konstatoval, že neeviduje žádné návrhy dalších bodů k projednání a 
program 14. zasedání RS tak byl vyčerpán. Poděkoval proto přítomným členům RS za účast 
na zasedání a zasedání ukončil. 
 
 
Jednání skončeno v 15.57 hod. 
 
 
Zapsala: Mgr. Perglová, 21. 9. 2015 
 
Příloha: Žádost o podporu projektů 


