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Zápis z jednání 
16. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky  

konaného dne 5. 6. 2017 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 10-ti členů spolku se jednání osobně účastnilo 5 členů, dále 2 členové 
udělili plnou moc k zastupování při jednání a 3 členové se omluvili – viz prezenční listina. 
MUDr. Eva Račická dorazila před bodem 6) různé, tzn., nebyla přítomna hlasování RS 1 – 
RS 8. 
 
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 16. 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. Karolína Trávová – Project manager 
ii. 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: 6, 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, 
navrhl jmenování skrutátorů, kteří zajistí sčítání hlasů a oznámení výsledků 
jednotlivých hlasování, za tím účelem jako skrutátora navrhl přítomného Mgr. Nováka  
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Hlasování RS 2 – RS jmenuje Mgr. Ondřeje Nováka skrutátorem pro všechna 
hlasování v průběhu 16. zasedání RS 

Pro: 6, 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 16. zasedání RS. 

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

 
2) Zpráva o činnosti spolku v roce 2016 – prof. Kvapil 

 
Prof. Kvapil prezentoval plnění projektů asociace v roce 2016. Přednostně byly plněny 
projekty, které souvisí se získáváním informací a standardizací péče a její monitorování 
V roce 2016 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 2016 – přednesl prof. Kvapil:  
  

a) Udělení Výroční ceny DAČR – na cenu byl nominován – prof. MUDr. Jan Škrha DrSc. 

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 
Newsletter, který vyšel i jako souvislý text ve Sborníku diabetologie 2016, přehled 
činnosti pracovní skupiny OSDA za rok 2016 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) Spolupráce se Svazem diabetiků (SD).  

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

h) Info linka DAČR. 

i) Web DAČR – spolupráce s agenturou. 

j) Facebook DAČR – garantované informace. 

k) Spolupráce se sdružením Rodičů a přátel diabetických dětí. 

l) Spolupráce s Českou televizí – vysílání edukačních spotů s Petrem Čtvrtníčkem 
v ČT, plánována obnovená premiéra a natočení nových spotů – youtube kanál 
DAČR. 

m) Projekty DAČR – SPACE – ukončení projektu, statistika provedena, závěrečná 
zpráva sepsána, CSII – FAITH – probíhá, ukončení 2017, STRATIFIC ukončeno, 
STRATIFIC II zahájení 1.4.2016, ukončení plánováno 10.7.2017, HOSPITAL – 
probíhá, PARAMETR MaK+ PARAMETR MaK + A1c ukončeno, statistika provedena. 
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n) Mediální podpora – spolupráce s dm2t, Euni, Kazuistiky v diabetologii, Diazpravodaj, 
Medical tribune, DiaStyl. 

o) PR podpora a tiskových konferencí. 

Další dotazy nebyly. 
 
Hlasování o schválení Zprávy o činnosti spolku v roce 2016: 

 

Hlasování RS 4 – RS schvaluje zprávu o činnosti spolku v roce 2016. 

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

 
3) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2016 – JUDr. Letocha 

 
a) JUDr. Letocha obsáhle informoval o hospodaření spolku v roce 2016, 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. Následovalo hlasování o schválení přednesené zprávy. 
 

Hlasování RS 5 – RS schvaluje zprávu o hospodaření spolku v roce 2016. 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  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 
2016 hospodařil v souladu s platnou legislativou a svými vnitřními předpisy.   
 

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

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

 
 

4) Průběžná zpráva o činnosti spolku v roce 2017 – prof. Kvapil 
 

Prof. Kvapil přednesl průběžnou zprávu o činnosti spolku v roce 2017, v jejímž rámci se 
zaměřil na již probíhající aktivity a plán činnosti do konce roku 2017:  

a) Hlavní prioritou je pokračování v úspěšných projektech z roku 2016. 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. 

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 – proběhly workshopy a semináře (Luhačovice, Staré 
Splavy, Pravdy, omyly a mýty v diabetologii, Sympozia Hlavolamy v diabetologii). 

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) Další plánové projekty – Edukace národa (spoty + TK), STRATIFIC II probíhá, 
ukončení plánováno 10.7.2017, STRATIFIC III – zahájení 1.4.2017, HOSPITAL – 
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ukončeno, statistická zpráva dodána, CSII – FAITH plánováno ukončení, 
PARAMETR MaK+ PARAMETR MaK + A1c závěrečná zpráva sepsána, REZISTOR 
zahájení 06/2017, 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) 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 2017 – navržena pro inovativní farmaceutickou 
společnost NovoNordisk – převzetí ing. Daniela White, CSc. 

v) Záštita projektu DIABETTY – telemonitoring pacientek s GDM. 

w) Spolupráce na diabetologickém registru. 

x) Spolupráce na projektu Hodnocení kvality péče o pacienty s DM připraveného Revírní 
bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou. 

 

Náměty na další aktivity je možné zasílat na email: karolina.travova@dacr.net. 
 
Otevřena diskuse. 
 
JUDr. Letocha doplnil informaci, že i letos proběhly dia tábory a víkendové pobyty + 
pobyty v přírodě spojené s edukací, vše v pořádku splněno. Dia táborů se účastní přes 
10 000 dětí. Žádost o podporu tisku brožur Povídej mi o inzulínu a Povídej mi o 
glukometru. Podpora přislíbena. 
 
Další dotazy či příspěvky nebyly. 

 

Hlasování RS 7 – RS schvaluje Průběžnou zprávu o činnosti spolku v roce 
2017. 

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

 
5) Návrh rozpočtu na rok 2017 – prof. Kvapil 
 

Prof. Kvapil představil návrh rozpočtu na rok 2017. Rozpočet vychází z plánu asociace 
v roce 2017 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. 

http://www.cukrovka.cz/
mailto:karolina.travova@dacr.net
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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 8 – RS schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2017. 

Pro: 6 Proti: 0, Zdržel se: 0  Návrh byl přijat. 
 
Poznámka: Dorazila MUDr. Eva Račická 

 
6) Různé 
 

a) Pan profesor Kvapil navrhl podporu mladých diabetologů. S podporou Fóra mladých 
diabetologů přítomní souhlasili. 

b) Pan profesor Kvapil informoval o podmínkách transparentní spolupráce firem sdružení 
AIFP v rámci podpory DAČR. 

 

7) Závěr 
 
Závěrem předsedající konstatoval, že neeviduje žádné návrhy dalších bodů k projednání a 
program 16. zasedání RS tak byl vyčerpán. Poděkoval proto přítomným členům RS za účast 
na zasedání a zasedání ukončil. 
 
 
Jednání skončeno v 16.45 hod. 
 
 
Zapsala: Karolína Trávová, 5. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


