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7. republikové shromáždění  
Diabetické asociace České republiky 

 Luhačovice, Kulturní dům Elektra 
13.4.2010 v 11.30 hod. a hotel Moskva, 6.6.2011 

V 11.00 ve Zlíně 
 -  zápis  -  
 
Přítomni:  Rybka, Kvapil, Letocha, Horák, Budina, Havlová, Milata 
Omluveni: Svačina, Karen, Bukovská, Borovka 
Administrativní pracovnice DAČR:  Mašková  
 
Program:  
1)  Zahájení, přivítaní hostů – prof. Kvapil 
2)  Zpráva o činnosti asociace za rok 2010 – prof. Kvapil 
3)  Zpráva o hospodaření za rok 2010 – dr. Letocha 
4)  Návrh plánu činnosti a priorit asociace v roce 2011 – prof. Kvapil 
5)  Návrh rozpočtu na rok 2010 – prof. Kvapil  
6)  Zřízení Výroční ceny DAČR - prof. Kvapil, dr. Letocha 
7)  Změna stanov – dr. Letocha 
8)  Různé, závěr 
 
 
 
Jednání republikového shromáždění /dále jen RS/ zahájil prof. Kvapil. 
Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členovů asociace a  tím  
je konání RS usnášeníschopné. 
 
ad. 2)  Zpráva o činnosti asociace za rok 2010 

  
Prof. Kvapil prezentoval základní body činnosti asociace v roce 2010.  
Rok 2010 byl obdobím, kdy asociace vytvářela podmínky pro financování 
činnosti a pro uskutečnění plánovaných projektů. V roce 2010 bylo 
vytvořeno  stabilní fungování vnitřního chodu, finanční zázemí pro 
projekty, které souvisí se získáváním informací a standardizací péče a 
její monitorování. V roce  2010 byly vytvořeny podmínky pro financování 
a rozvinutí mediálních aktivit a kampaní.  
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Přehled aktivit v roce 2010 
 

 
1. ► PR 

 

Získání strategických sponzorů pro PR kampaně o diabetu a jeho nebezpečích 

mezi subjekty mimo zdravotnictví. Pověřena agentura NextVision, p. Potyka 

 

2. „Rok 1“ - Odborná záštita a spolupráce  
 

Rozsáhlý projekt s webovými prezentacemi, rozsáhlou informační kampaní, 

který realizuje agentura Optima Health a. s. Webové stránky, citace v časopisech 

a denním tisku, tiskové konference, všude citace a logo DAČR. 

 

3. Soutěž fotografií a příběhů „Řekni cukr…a zmačkni spoušť“ 
 

Odborná porota vyberte foto a příběhy zaslané pacienty, je příslib, budou li 

nějaké kvalitní, že tématice bude věnován článek v příloze MF dnes – Magazín 

MF dnes.  

 

4. Tváře diabetu 
 

Získána spolupráce s p. Čtvrtníčkem, k jednání p. Kříž. 

 

5. Tiskové konference 
 

Ke dni diabetu, téma podle situace, návrh „Úroveň péče o pacienty s diabetem 

v ČR“ 

 

6. Propagace DAČR na odborných akcích 
 

Proběhla prezentace formou stánku s propagačními materiály na 

Diabetologickém kongresu v Luhačovicích 

Návrh k diskuzi: Internistický kongres, Sjezdy praktických lékařů.  

Dále propagace DAČR na všech odborných sympoziích, která pořádají, či 

spolupořádají členové DAČR 

 

7. spoluúčast na kongresu ve Zlíně 24. – 25. 11. 2011 
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Podpora uspořádání kongresu, masivní propagace aktivit DAČR 
 

8. Informační stánky VZP 
 

VZP zřídila na místech s velkým pohybem osob informační stánky. DAČR 

poskytne propagační materiály o prevenci diabetu a možnosti rozpoznat riziko 

vzniku diabetu 

 

9. Pořady pro Českou televizi 
 

Prof. Kvapil byl vyzván, aby navrhl témata a odborně garantoval 4 díly pořadu 

Sama doma s tématem diabetes mellitus. 

 

10. Seriál „Diabetes mellitus“ 
 

V každém čísle časopisu MEDICAL TRIBUNE je i v roce 2011 uveřejněn 

krátký článek prof. Milana Kvapila, který stručně a přístupně popisuje jedno 

téma z diabetologie. Určeno všem lékařům. K článkům je připojováno i logo 

DAČR, když to umožní grafika a rozsah vymezený pro článek. 

 

11. Webové stránky 
 

Agentura NextVision, s níž byla navázána spolupráce, bude průběžně upravovat 

a doplňovat stránky. Členové DAČR budou vyzváni k příspěvkům. 

- Prof.Kvapil navrhl,aby členové sami navrhli různé příspěvky 
- Členové schválili 

 

12. Předplatné MEDICAL TRIBUNE 
 

Na základě smlouvy s vydavatelem časopisu Medical Tribune je za velmi 

zvýhodněných podmínek zajištěna distribuce tohoto časopisu všem členům ČDS 

i pro rok 2011. Předplatné hradí DAČR. Časopis přináší velmi odborně 

fundované a aktuální články z oblasti celé medicíny. 

- P. Milata navrhl,aby veškeré materiály se dostavili do určitých organizací, 
prosí o zaslání letáků 

 

13. Partnerství s webem DM2T 
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DAČR uzavře partnerství s webem DM2T. Ze strany DAČR bude nabídnuta 

odborná garance, DM2t napomůže propagaci DAČR 

 

14. Propagační aktivity ke dni diabetu 
 

Plánem je zopakovat akci stejnou, jako v r. 2010, kdy byly na celkem třech 

místech v Praze celý den postaveny stánky DAČR, k dispozici byly informace o 

diabetu a současně byla zájemcům nabídnuta možnost změření glykémie a 

krevního tlaku. Bodou připraveny informační materiály. 

Projekt „Krokoměry“ – oslovení známých osobností s dotazem na jejich 

pohybovouaktivitu, rozdání krokoměrů a víceméně vtipné vyhodnocení rozdílů 

mezi odhadovanou a skutečnou aktivitou. 

 

15. Kampaň „Rozpoznej riziko diabetu“ 
 

Informativní letáky o možnosti rozpoznání rizika diabetu 2. typu byly rozdávány 

na místech s největší koncentrací osob, u vybrané podskupiny byly rozdány i 

odpovědní kartičky. Opakování kampaně s rozšířením počtu odpovědních 

korespondenčních lístků. Plánováno na září 2011. 

 

16. Informace o edukačních materiálech 
 

Oslovení všech sponzorů edukačních materiálů s tím, že bude nabídnuto 

k vystavení na webových stránkách DAČR s adresou, kde je možno objednat. 

 

17. Edukace „Dlouhý cukr“ 
 

Výzva k dotisku edukačního materiálu „Dlouhý cukr“ ve spolupráci s Nadačním 

fondem Valetudo. 

 

18. Projekt edukační centra 
 

Připraven ve spolupráci se Svazem diabetiků, získány prostředky na podporu 

projektu v r. 2010, připraven podrobný plán. Realizace červen 2011 až prosinec 

2011. 

- Prof.Kvapil a Ing. Horák – dají dohromady !!! 
 

19. Projekt „Edukační pomůcka pro selfmonitoring“ 
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Vytištěno 300 000 kartiček pro edukaci pacientů pro správný časový rozvrh 

selfmonitoringu v r. 2010, v r. 2011 bude dotisk. Informaci vystavíme na 

webových stránkách 

 

20. Projekt PROROK 
 

Připraven, smluvně zajištěn, získány prostředky na realizaci v r. 2010. Vlastní 

provedení v r. 2011. Cílem projektu je vyhodnocení vztahu diference glykémie 

nalačno a postprandiálně  k výsledku léčby režimem bazálního inzulínu, IIT a 

léčbou agonisty GLP 1. 

 

21. Projekt „Efektivní titrace bazálního inzulínu“ 
 

Připraven, získány prostředky v r. 2010, realizace v r. 2011. Cílem projektu je 

testování edukační pomůcky pro správný selfmonitoring vydané DAČRem u 

nemocných léčených bazálním inzulínem 

 

22. Projekt „Analýza dat VZP“ 
 

Analýza souboru dat VZP podle zadání. Podrobná analýza incidence a 

prevalence komplikací diabetu. 

 

23. Publikace výsledků všech dokončených projektů 
 

Publikace výsledků všech dokončených projektů v odborných i laických 

médiích 

 

24. Propagace problematiky diabetu mezi politiky 
 

Členové DAČR jsou vyzváni k propagaci problematiky, DAČR bude usilovat o 

oficiální představení problematiky na půdě politických institucí 

 

25. Cena DAČR 
 

Každoročně udělovaná cena osobnosti ČR, která se nejvíce zasloužila o 

propagaci problematiky diabetu. 

 

26. Podpora edukačních aktivit zdravotních sester 
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V roce 2010 dále probíhaly edukační aktivity asociace ve vzdělávání 
zdravotních sester. Ve spolupráci s Edukačním centrem pro diabetiky 
Praha byly v roce 2010 uskutečněny čtyři kurzy pro edukátorky diabetiků 
s účastí 82 sester z oddělení a ambulancí diabetologie. Všechny kurzy 
byly uskutečněny s podporou firmy Eli Lilly. 
 
Usnesení: 

RS1/2011: RS schvaluje  zprávu o činnosti asociace v roce 2010 

Schváleno všemi přítomnými. 
 

 
ad. 3) Zpráva o hospodaření za rok 2010  
JUDr. Letocha přednesl zprávu o hospodaření asociace v roce 2010, o 
zajištění účetní uzávěrky a o výsledku auditu hospodaření asociace. 
 

Hospodářský výsledek roku 2010 Kč 

HV před zdaněním 7104628,42 

Náklady celkem 1470352,07 

Výnosy celkem 8574980,49 

Zisk ke zdanění 29269,00 

Daň z příjmů 19% 0 

HV po zdanění 7104628,42 

  

Výnosy 8574980 

Členské příspěvky 1600 

Dary 7650000 

Činnost 923323 

Úroky z bú 57 

  

Náklady 1470352 

Informační tiskoviny, web 453593 

PR služby 229820 

Odborné analýzy 68000 

Odborné konference sester 177000 

Správa 539030 

Reprezentace 2909 
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Kompletní účetní závěrka včetně zprávy auditora je uložena jako příloha 
této zprávy. 
 
Usnesení: 

RS 2/2011: RS schvaluje  zprávu o hospodaření v roce v roce 2010 a bere na   
                   vědomí zprávu auditora 

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel. Usnesení schváleno. 
 
ad. 4) Plán činnosti a priorit asociace v roce 2011 
 
Prof. Kvapil přednesl základní body pro činnost v roce 2011. Hlavní 
prioritou bude pokračování v projektech z roku 2010. Tyto projekty budou 
organizovány ve spolupráci s komerčním partnerem.  
 
Dohodnuté projekty: 
Prof. Kvapil přednesl základní body pro činnost v roce 2011. Hlavní 
prioritou bude pokračování v projektech z roku 2010. Tyto projekty budou 
organizovány ve spolupráci s komerčním partnerem.  

 
Dohodnuté projekty: 

1.  ► Tiskové konference 
 

První na téma „Výsledky terapie diabetu v ČR“, druhá na téma „Novinky 

v léčbě diabetu“ 

 

2. Pořady pro Českou televizi 
 

Prof. Kvapil jménem DAČR zaštítil odborně a sám se účastnil na výrobě pořadu 

populárně vzdělávacího o možnostech léčby inzulínovou pumpou. Dále prof. 

Kvapil navrhl témata a odborně garantoval 4 díly pořadu Sama doma s tématem 

diabetes mellitus. 

 

3. Seriál „Diabetes mellitus“ 
 

V každém čísle časopisu MEDICAL TRIBUNE je od začátku roku 2010 

uveřejněn krátký článek prof. Milana Kvapila, který stručně a přístupně popisuje 

jedno téma z diabetologie. Určeno všem lékařům. K článkům je připojováno i 

logo DAČR, když to umožní grafika a rozsah vymezený pro článek. 
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4. Rekonstrukce webových stránek 
 

Nová agentura , s níž byla navázána spolupráce, byla pověřena rekonstrukcí 

webových stránek, která byla provedena. 

 

5. Předplatné MEDICAL TRIBUNE 
 

Na základě smlouvy s vydavatelem časopisu Medical Tribune je za velmi 

zvýhodněných podmínek zajištěna distribuce tohoto časopisu všem členům 

ČDS. Předplatné hradí DAČR. Časopis přináší velmi odborně fundované a 

aktuální články z oblasti celé medicíny. 

- Ing. Horák návrhl, aby časopisy dostávali všichni členové 
- Všichni hlasovali  

 

6. Podpora projektu MOET DM2 
 

Diabetická asociace podpořila finančně dokončení projektu MOET DM2, který 

je nyní ve fázi zpracování dat a přípravy publikací. 

 

7. Propagační aktivity ke dni diabetu 
 

Na celkem třech místech v Praze byly celý den postaveny stánky DAČR, 

k dispozici byly informace o diabetu a současně byla zájemcům nabídnuta 

možnost změření glykémie 

 

8. Kampaň „Rozpoznej riziko diabetu“ 
 

Informativní letáky o možnosti rozpoznání rizika diabetu 2. typu byly rozdávány 

na místech s největší koncentrací osob, u vybrané podskupiny byly rozdány i 

odpovědní kartičky. 

 

9. Projekt edukační centra 
 

Připraven ve spolupráci se Svazem diabetiků, získány prostředky na podporu 

projektu, nicméně uskuteční se až v roce 2011 

- Prof.Kvapil a Ing. Horák dají vše dohromady 
 

10. Projekt „Edukační pomůcka pro selfmonitoring“ 
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Vytištěno 300 000 kartiček pro edukaci pacientů pro správný časový rozvrh 

selfmonitoringu 

 

11. Projekt PROROK 
 

Připraven, smluvně zajištěn, získány prostředky na realizaci, která bude 

provedena v r. 2011. Cílem projektu je vyhodnocení vztahu diference glykémie 

nalačno a postprandiálně  k výsledku léčby režimem bazálního inzulínu, IIT a 

léčbou agonisty GLP 1 

 

12. Projekt „Efektivní titrace bazálního inzulínu“ 
 

Připraven, získány prostředky, realizace v r. 2011. Cílem projektu je testování 

edukační pomůcky pro správný selfmonitoring vydané DAČRem u nemocných 

léčených bazálním inzulínem 

 

13. Projekt „Analýza dat VZP“ 
 

Data poskytnutá VZP byla analyzována z hlediska mortality ve vztahu 

k populaci ČR, dále byla provedena analýza léčby deriváty sulfonylurey ve 

vztahu k dávce, a konečně byla provedena analýza léčby hypolipidemiky. 

 

14. Podpora edukačních aktivit zdravotních sester 
Usnesení: 

RS_3/2011: RS schvaluje plán činnosti na rok 2011. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
ad. 5) Rozpočet na rok 2011 
Rozpočet vychází z plánu asociace v roce 2011 a z předpokládaných 
příjmů asociace. 
Základní rozpočet: 
Je cílen na částku 1 mil. Kč. 
Paušální náklady by měly být zachovány na úrovni 500 000 Kč a 
pokrývají veškeré provozní, účetní náklady včetně odměn. 
Zbývající zdroje jsou plánovány na projekty a na mediální aktivity. 
Usnesení: 

RS_4/2011:  RS schvaluje rozpočet na rok 2011.   
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Schváleno všemi přítomnými. 
 
ad 6  Zřízení Výroční ceny Diabetické asociace ČR 
RS je předkládán návrh na zřízení Výroční ceny DAČR, jako nejvyššího 
ocenění za dlouhodobou práci ve prospěch diabetiků v ČR. Cena bude  
udělena dle Statutu ceny prezidiem asociace vždy jednomu z kandidátů 
v kalendářním roce, ke Světovému dni diabetu. Současně je předkládán 
návrh Statutu této ceny. 
 
Usnesení 

RS 5/2011 RS svaluje zřízení Výroční ceny Diabetické asociace ČR a  
                  její Statut. 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
 
Ad 7 Změna stanov 
/JUDr. Letocha/ 
RS je předkládán návrh na změny ve stanovách DAČR: 
I. 
Diabetická asociace pokračuje v zajišťování vzdělávání středního 
zdravotnického personálu jako budoucích edukátorů diabetiků. Je třeba 
stanovy o tuto činnost doplnit. 
Republikovému shromáždění je předkládán návrh na změnu (doplnění) 
stanov §5 písm. e) v novém znění a současná písmena e), f), g) 
přejmenovat na f), g), h) 
Nové znění § 5,  písm. e): 
e) zajišťuje edukaci stávajících a budoucích edukátorů diabetiků z řad 
středního zdravotnického personálu, 
 
II. 
Ukončení členství se doplňuje o ustanovení při dlouhodobé nečinnosti 
člena: 
V § 7 odst. 2, se doplňuje písm. c) 
c) dlouhodobou nečinností (minimálně 12 měsíců). 
 
 
III. 
Změna stanov vzhledem ke zřízení Výroční ceny DAČR: 
V § 11 se doplňuje o písmeno „m“ ve znění: 



 

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 

 

m) zřizuje a ruší Výroční cenu Diabetické asociace ČR a schvaluje její 
Statut. 
 
V §14 se za bod (6) se vkládá nový bod (7) a současný bod (7) se mění 
na bod (8) 
(7)   Prezidium uděluje Výroční cenu Diabetické asociace ČR dle Statutu 
této ceny. 
 
Usnesení: 

RS 6/2011 RS svaluje změny ve stanovách DAČR v předloženém znění.  

Schváleno všemi přítomnými. 
 
Usnesení 

RS 7/2011  RS ukládá JUDr. Letochovi zaslat nové znění stanov DAČR  
                   ministerstvu  vnitra k registraci 

Schváleno všemi přítomnými. 
 
ad. 7) Různé, závěr 
 
►Prof. MUDr. Rybka, DrSc. letos oslaví 80. narozeniny (21.11.2011), 
navrhuji poděkování za jeho působení v asociaci. 
  
►do podzimu se musí dát do pořádku členské příspěvky, prof.Mudr. 
Rybka navrhl zrušit příspěvky /všichni odsouhlasili a souhlasí/ 

 
► prezident navrhuje, aby se každý měsíc rozesílala informace o 
průběhu plnění jednotlivých úkolů asociace. 
 
►Ing Horák si váží projektů, které asociace vytváří. Navrhl: projekty by 
měla dělat asociace společně, najít společné kroky pro vytváření 
projektů pro pacienty. 
 
 
Zapsala: Mašková Lenka 
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