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11. republikové shromáždění  
Diabetické asociace České republiky 

11. 4. 2014  
  
 
Přítomni:  Rybka, Kvapil, Letocha, Hubáček, Havlová, Nosálková, Račická, Bukovská 
Hosté: Neoralová 
 
Program:  
1)  Zahájení, přivítaní hostů  
2)  Zpráva o činnosti asociace za rok 2013 
3)  Zpráva o hospodaření za rok 2013 
4)  Návrh plánu činnosti a priorit asociace v roce 2014 
5)  Návrh rozpočtu na rok 2014 
8)  Různé, závěr 
 
Jednání republikového shromáždění /dále jen RS/ zahájil prof. Kvapil, prezident 
asociace. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 členů asociace. Tím  je 
konání RS usnášeníschopné. 
 
ad. 2)  Zpráva o činnosti asociace za rok 2013 
  
Prof. Kvapil prezentoval plnění projektů asociace v roce 2013. Přednostně byly plněny 
projekty, které souvisí se získáváním informací a standardizací péče a její 
monitorování V roce 2013 byly vytvořeny podmínky pro financování a rozvinutí 
mediálních aktivit a kampaní. 
Prezidium asociace podpořilo studentské aktivity měření glykémie a propagace 
zdravého životního stylu. Tyto aktivity byly konány k Světovému dni diabetu. 
 
Přehled aktivit v roce 2013   
 

- Přednesl prof. Kvapil – průběžné informace o aktivitách asociace v roce 2013  
  

a) Udělení ceny DAČR – na cenu byl nominován JUDr. Letocha, 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 /17. 4. 2013 
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 
2013 přílohou 
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c) Podpora běhu proti diabetu v Luhačovicích 
d) Aktivity ke dni diabetu – Český rozhlas, měření glykémie v 6 okresních 

městech – IFMSA, tisková konference 14. 11. 2013 s ministrem zdr. dr.  
Holcátem, předání ceny DAČR, běh proti diabetu 

e) Beseda Územní organizace SD Kladno  
f) Spolupráce se Svazem diabetiků (SD)  
g) Ve spolupráci s ČDS – slyšení v senátu, podpora Národního diabetologického 

programu 
h) Info linka DAČR 
i) Web DAČR – předělání webu, spolupráce s Blankou Neoralovou – projekt 

Diabetická asociace radí 
j) Facebook DAČR – garantované informace / garant dr. Špitálníková/ 
k) Spolupráce se sdružením Rodičů a přátel diabetických dětí 
l) Školení sester – pobíhá 4x ročně 
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 – PROROK II – ukončení projektu, příprava statistiky a 
závěrečné zprávy, PROFIL – ukončen, příprava statistiky a závěrečné zprávy, 
PROFIL EXTENZE – ukončení duben 2014, CSII TERAPIE – probíhá extenze 
IDN – probíhá extenze, READER – probíhá, Family projekt – ukončen, bude 
probíhat extenze, Edukace národa 

o) Mediální podpora – spolupráce s dm2t, euni, Kazuistiky v diabetologii, 
Diazpravodaj, 

p) PR podpora a tiskové konference 
 
 
 
JUDr. Letocha: V roce 2013 dále probíhaly edukační aktivity asociace ve vzdělávání 
zdravotních sester. Ve spolupráci s IKEM Praha a Edukačním centrem pro diabetiky 
Praha byly v roce 20123 uskutečněny čtyři kurzy pro edukátorky diabetiků s účastí 93 
sester z oddělení nemocnic a ambulancí diabetologie. Všechny kurzy byly 
uskutečněny s podporou společnosti Eli Lilly. 
 

RS 1/2014: RS schvaluje zprávu o činnosti asociace v roce 2013 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
 
ad. 3) Zpráva o hospodaření za rok 2013  
 

- JUDr. Letocha přednesl zprávu o hospodaření asociace 
 
Výnosy 

Členské příspěvky 

Dary 
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Činnost 

Úroky z bú 

 
Náklady 

Informační tiskoviny, web 

PR služby 

Odborné analýzy 

Konference sester - edukátorek 

POCT přístroje, spotř. materiál 

Smlouvy o spolupráci, DPP - PROROK 

Reprezentace 

Správa 

Usnesení: 

RS 2/2014: RS schvaluje zprávu o hospodaření v roce 2013. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
ad. 4) Plán činnosti a priorit asociace v roce 2014 
 
Prof. Kvapil přednesl základní zaměření pro činnost v roce 2014   

1) Hlavní prioritou bude pokračování v projektech z roku 2013. 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. 
7) Návrh na nominace ceny DAČR pro rok 2014 
8) Pracovní skupina OSDA – plánovány Workshopy, semináře, Newslettery 
9) Aktivity ke dni diabetu – spolupráce s IFMSA, prezentace v mediích 
10)  PROJEKTY 

 
a) Plánové projekty – spolupráce s Astra Zeneca, Edukace národa, PARAMETR 

extenze, spolupráce s Johnson & Johnson, CSII – FAITH, Diabetická asociace 
radí a pokračování ve stávajících projektech 

11) Spolupráce s SD  
12) Spolupráce se sdružením Rodičů a přátel diabetických dětí 
13) Webové stránky DAČR + facebook 
14) Podpora  - Národní diabetologický program ve spolupráci s ČDS 
15) Spolupráce s Dia život a styl – fejetony, spolupráce MK  
16) Podpora a prezentace info  videoklipů v ČT s Petrem Čtvrtčníkem – finančně 

zajištěno spoluprací s nadací, příprava tiskových konferencí před uvedením 
 

17) Pravidelné schůzky s SD a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí 



 

Diabetická asociace České republiky • FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 • www.diabetickaasociace.cz 
IČ: 27028054 • DIČ: CZ27028054 • Bankovní spojení: 51-1115180237/0100, KB Praha 1 

 

18) Náměty zasílat na email: anna.perglova@dacr.net 
19) Mediální podpora/PR – spolupráce s dm2t, euni, Kazuistiky v diabetologii, 

Diazpravodaj, článek v 50+ 
20) Prof. Rybka – pomoc laickým organizacím – práva pacientů, sociální dopady 

diabetu 
 

 
Usnesení: 

RS_3/2014: RS schvaluje plán činnosti na rok 2014. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
 
 
ad. 5) Rozpočet na rok 2014 
Rozpočet vychází z plánu asociace v roce 2014 a z předpokládaných příjmů asociace. 
Je plánován jako vyrovnaný. 
Základní rozpočet: 
Paušální náklady by měly být zachovány na úrovni 600 000 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_4/2014:  RS schvaluje rozpočet na rok 2014.   

Schváleno všemi přítomnými. 
 
 
 
 
 
 
ad. 8) Různé, závěr 

 
 
1) Pracovní skupina – dr. Hubáček, dr. Letocha, prof. Kvapil – transformace o.s. na 
z.s. 
 
Jednání ukončeno ve 12. 30                                                
Zapsal: Kvapil 
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