
Shromáždění členů Chlamydie o.s. (nově dle zákona spolku)                                 

28.6.2014 Olomouc- zápis, usnesení 
Švejk restaurant U Mačáků, zahájení v 10:30 hodin  

Program schůze: 

1/ Registrace, výběr členských příspěvků 

2/ Přivítání členů, hostů, počátek shromáždění 

3/ Schválení programu shromáždění 

4/ Souhrn aktivit za rok 2013 

5/ Zpráva účetní a revizní zpráva 

6/ Plán činnosti na rok 2014, rozpočet na r. 2014 

7/ Usnesení členů, závěr 

 

 

1/ Registrace, výběr členských příspěvků 
kontrola a zápis příchozích do prezenční listiny: Aktivní  a  Přidružený člen, Host 

výběr členských příspěvků 

 

 

2/ Přivítání členů, hostů, počátek shromáždění 
+Přivítání- schůzi vede dle stanov: předseda MUDr. Polcarová D. 

+Volba sčítače hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu: 

Sčítačem hlasů byl zvolen :   B.H.  

Zapisovatelem byl zvolena:   K.V. 

Ověřovatelem byl zvolen :     K.J. 

 

      

3/ Schválení programu shromáždění 
Program schůze byl schválen nadpoloviční většinou přítomných  5  aktivních členů 

Na schůzi bylo přítomno, schůze byla celou dobu  usnášení  schopná: 

aktivních členů  3     ,  přidružených členů  2    ,   hostů 0 

plných mocí bylo přijato k členství aktivnímu:  2 

plných mocí bylo přijato k členství přidruženému:  0 

 

4/ Souhrn aktivit o.s. za rok 2013 

Počet členů Chlamydie o.s.  aktivních  2013:   14 platících aktivních členů                              

Počet členů Chlamydie o.s.  přidružených  2013 :    47                                                                   

Počet členů, kteří budou vyzváni k vyjádření se  k členství:  45                                                                  

Akce Chlamydie o.s. v roce 2013: 

+ Ing. Bazala Emil - 1. místopředseda  o.s. během roku kontaktuje stran chlamydií tisk 

český, ČT1, shání finance, zodpovídá dotazy nemocných.  

   Dopisy:  Pozvání ke 3. Evropské Konferenci národních strategií Chlamydie   

                   trachomatis a lidského Papilloma viru v Budapešti 23.- 24.4.2014:                       

                   (Call for project’s partner for the 3rd European Conference of National   

                   Strategies for Chlamydia Trachomatis and Human Papillomavirus in              

                   Budapest, April 23-24, 2015 ) -21.7.2013, 9.8.2013-  bohužel jsme byli nuceni  

                   odmítnout 



                   Kvalitní zdravotnictví- řešení  problému- pro ČT1 23.5.2013 

                   Možná příčina vzniku tzv. záhadných  onemocnění  25.11.2013 

                   Reakce na článek  k  Alzheimerově nemoci  15.12.2013 

             

+ Oslovila nás televize Barrandov: p. reportérka Kristýna Fantová a p. Zuzana Krčmářová 

editorka Otázek dne  3-4/ 2014 ohledně vystoupení v televizi. Bohužel z časových důvodů  

jsme museli odmítnout, nicméně jsme předali odkazy na SZú v Praze a lékaře zabývající se 

tématem v Praze, http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/tv-barrandov-chlamydie-

vedou-k-invalidite-nebo-parkinsonovi_268400.html 

  

+ Jsme členy Koalice pro zdraví, o.p.s.: http://www.koaliceprozdravi.cz/  - zapojili jsme se 

do akcí přes IT stránky. Děkujeme paní Janě Petrenko a Koalici za zastupování nás aktivitách 

vyvolaných Koalicí v Praze. 

 (Zápis z jednání MZ se zástupci pacientských organizací konaného dne  2.12.2013 

   a Komentář k dopisu: Chlamydie problém nejen medicíny, ale i celospolečenský) 

 

+ Sledujeme stránky  www.chlamydie.info - pacientský web, kde mohou pacienti i lékaři 

najít dostatek článků a informací týkajících se chlamydií. 

 

+ Spolupráce se SPRSV- Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu-                    

Dostali jsme přes SPRSV  pozvání Dr. Jarkovské na mezinárodní konferenci k sexuální 

výchově: http://www.gender.fss.muni.cz/poradane-akce/67-educating-young-people-about-

sex.html, ale nebudeme se  moci z pracovních důvodů zúčastnit (2014, Brno). 

 

+ Jsme v kontaktu s Revma Ligou ČR:    http://www.revmaliga.cz/ -  s ostravskou pobočkou    

 

+ Medicina pro praxi, Solen: X. kongres praktických lékařů a sester Praha, 10-11. října 

2013: děkujeme firmě Solen za programový blok týkající se chlamydiových infekcí, měli 

jsme vyhrazeny 3 přednáškové časy, viz. program níže uvedený. 

MUDr. Polcarová- přednáška: Může být chlamydie příčinou roztroušené sklerózy?  

http://www.solen.cz/view/2013/abstrakta_med_praha_2013/files/assets/basic-

html/page22.html 

 

+ Koncem roku rozepisován celostátní článek pro urology ohledně chlamydiové infekce.  

 

Jednotlivé dokumenty budou vyvěšeny na stránkách. 

 

5/ Zpráva účetní a zpráva revizní                                                                                             

+ Zpráva účetní: 

Příjmy sdružení se v roce 2013 skládaly z následujících položek: 
 
- členské příspěvky        2.520,00 Kč (za 14 členů) 
- příspěvky na průkazku           150,00 Kč 
- finanční dary         2.880,00 Kč 
- úroky z bankovního účtu                      3,28 Kč 
celkem příjmy sdružení v roce 2013   5.523,28 Kč 
 

http://www.koaliceprozdravi.cz/
http://www.chlamydie.info/
http://www.gender.fss.muni.cz/poradane-akce/67-educating-young-people-about-sex.html
http://www.gender.fss.muni.cz/poradane-akce/67-educating-young-people-about-sex.html
http://www.revmaliga.cz/
http://www.solen.cz/view/2013/abstrakta_med_praha_2013/files/assets/basic-html/page22.html
http://www.solen.cz/view/2013/abstrakta_med_praha_2013/files/assets/basic-html/page22.html


Výdaje sdružení se v roce 2013 skládaly z následujících položek: 
 
- kancelářské potřeby      1.211,00 Kč 
- webhosting, doména, webové stránky    4.799,00 Kč  
- telefonní poplatky       1.290,00 Kč 
- zpracování účetnictví roku 2012        500,00 Kč 
- vedení bankovního účtu                            58,00 Kč 
      
celkem výdaje sdružení v roce 2013           7.858,00 Kč 
 
Ke dni 31.12.2013 máme jako občanské sdružení na účtě u Poštovní spořitelny 
30.641,40Kč a v pokladně 10.317,0Kč- celkem 40.958,40Kč. 
 
 

 

                                       + Zpráva revizní komise                                        

občanského sdružení Chlamydie o.s. se sídlem Sokolovská 1135, Ostrava-Poruba: 

 
Sdružení zahájilo činnost 4.3.2008, kdy byla provedena registrace Stanov sdružení u 
Ministerstva vnitra ČR. Zároveň bylo dne 9.4.2008 zaregistrováno jako daňový 
subjekt na Finančním úřadě v Ostravě a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo. 
 
Na první členské schůzi dne 29.3.2008 byli zvoleni do svých funkcí: 
Předseda – MUDr. Drahomíra Polcarová 
1.místopředseda – Ing. Emil Bazala 
2.místopředseda – Ing. Hana Rolincová 
revizní komise  -    Fitzková Renata 
 
Podpisová práva mají předseda a oba místopředsedové. 
 
Bankovní účet sdružení je veden u Poštovní spořitelny v Ostravě. 
 
Na počátku hodnoceného období byl stav na bankovním účtu 30.695,12 Kč a 
v pokladně 12.598,- Kč. Na konci hodnoceného období bankovní účet vykazoval 
zůstatek ve výši 30.641,40 Kč a pokladna 10.317,- Kč. 
 
 
Příjmy sdružení se v roce 2013 skládaly z následujících položek: 
 
- členské příspěvky        2.520,00 Kč (za 14 členů) 
- příspěvky na průkazku           150,00 Kč 
- finanční dary         2.880,00 Kč 
- úroky z bankovního účtu              3,28 Kč 
celkem příjmy sdružení v roce 2013   5.523,28 Kč 
 
 
 



Výdaje sdružení se v roce 2013 skládaly z následujících položek: 
 
- kancelářské potřeby      1.211,00 Kč 
- webhosting, doména, webové stránky    4.799,00 Kč  
- telefonní poplatky       1.290,00 Kč 
- zpracování účetnictví roku 2012        500,00 Kč 
- vedení bankovního účtu                            58,00 Kč 
      
celkem výdaje sdružení v roce 2013           7.858,00 Kč 
 
rozdíl mezi příjmy a výdaji v r. 2013 činí: -2.334,72 Kč. 
Příjmy za členské poplatky jsou od daně osvobozeny. Daňová povinnost za r. 2013 
není žádná. 
Účetnictví za r. 2013 včetně daňového přiznání vyhotovila p. Vilšerová Alena - účetní. 
 
Revizní komise zkontrolovala veškeré doklady, týkající se r. 2013. Pokladní doklady 
příjmové od č. 1 do č. 7, výdajové od č. 1 do č. 3. Zároveň byly zkontrolovány 
všechny bankovní výpisy od č. 1 do č. 12.  
 
Závěr:  
Hospodaření sdružení vykazuje záporný výsledek, výdaje byly větší než příjmy. 
Hospodaření nevykazuje žádné chyby, všechny výdajové položky přímo souvisely 
s účelem, pro který bylo sdružení založeno.  
Revizní komise kladně hodnotí aktivity MUDr. Polcarové, vedoucí k získání finančních 
darů pro sdružení. Členské příspěvky ovšem již nepostačují na úhradu nákladů 
sdružení. 
Zpracovala: 
Fitzková Renata 

V Ostravě dne 12. května 2014 

 

 

6/ Rozpočet na r. 2014, plán činností na rok 2014 
 

 

+Finanční rozpočet rok 2014: 

 

Příjmy: 

členské příspěvky                                           4500,00 Kč  ( 25 členů) 

příspěvek přidružených členů, legitimace        150,00 Kč 

úroky                                                                     4,00Kč 

příspěvky na činnost, dary                            20000,00Kč                                                                            

Celkem:                                                        24654,0 Kč 

Výdaje:                                                                                                                                         

práce (externisté)                                      15000,0 Kč                                                                                              

kancelářské potřeby                                      794,0 Kč                                                                                                                            

cestovné                                                      1500,0Kč                                                                                                                            

telefony, poštovné                                       2000,00Kč                                                                                                  



weby doména.                                              4800,0 Kč                                                                 

účetnictví                                                        500,0 Kč                                                                    

poplatky bance                                                  60,0Kč                                                                                                   

Celkem                                                     24654,0 Kč 

              

 

+Plánované akce na rok 2014: 

 

+ Přednáška pro SPRSV: dle možností -  podzim 2014 

 

+ Budeme pokračovat ve spolupráci s Koalicí pro zdraví o.p.s. a dalšími organizacemi 

pacientskými v propagaci tématu, informovanosti obyvatel 

 

+ Zkusíme předat naše materiály školství k zařazení do osnov sexuální výchovy- v rámci 

prevence sexuálně přenosných nemocí. 

 

+ Konference Chlamydiová infekce zákeřný nepřítel- se letos nebude konat vzhledem 

k finanční náročnosti projektu. Pokud bude v našich silách, pak se budeme snažit zúčastnit 

lékařských odborných přednášek, seminářů, kde na téma chlamydií budeme chtít upozornit. 

 

+ S firmou Solen a dalšími medií, spolupracujícími lékaři se budeme snažit umístit naši 

problematiku do lékařských časopisů, médií. 

  

+ Oslovíme lékařské odborné společností ohledně možností spolupráce, uveřejnění našeho 

webu na jejich stránky- snad budeme mít takto možnost informovat lékaře různých 

odborností. 

 

+ MZd ČR,  SZú-  opětovně je oslovíme k vyjádření se k tématu, jejich vztahu 

k problematice. Zeptáme se jich, jak jsou schopni v rámci svých povinností s tématem 

pracovat aktivně a kdy se tak stane, jaké podniknou kroky. 

 

+ Poslance PČR, členy senátu-  oslovíme během tohoto či příštího roku 

 

+ Znovu oslovíme WHO / WHO EU / CDC, státy stran diagnostiky, léčby, uznání 

problematiky za závažnou s větším důrazem na požadavek odborné objektivizace tohoto 

problému. Souhlasíme s uvolněním finančních prostředků pro oficiální překlady. 

 

+ Dopis- žádost  pana D.- oslovil nás před 2 lety s žádostí o podporu při jeho jednáních 

s institucemi, soudy. Nyní nás požádal opětovně o podporu v jednáních- budeme se snažit jej  

podpořit  maximálně dle našich personálních a finančních možností, jak ukládají stanovy. 

 

+ Protože se o.s. se musí přeměnit na spolek se stanovami, bude  MUDr. Polcarová pracovat  

na nových stanovách, aby dle nového občanského zákoníku 2014 mohl být spolek v zákonné 

lhůtě  právně uznán. 

 

+ Oslovíme sponzory k financování naší činnosti, výzkumu v ČR. Bohužel se nemůžeme 

účastnit významnějších akcí díky našim minimálním finančním možnostem. 

 

 



7/ Usnesení Shromáždění členů dne 28.6.2014, závěr 
 

1) Shromáždění členů bylo usnášení schopné po celou dobu průběhu schůze.  

    Aktivní členové na Shromáždění schválili program schůze, podle něhož se jednalo a který   

    je součástí zápisu. Součástí zápisu je prezenční listina, revizní zpráva, usnesení.    

    Shromáždění proběhlo dle stanov. Možné připomínky k návrhu usnesení předloženého  

    představenstvem budou doplněny o návrhy zúčastněných na Shromáždění. 

                                                                   

2) Byla přijata a schválená zpráva o finančním hospodaření sdružení za rok 2013, včetně  

    zprávy revizní. Byl schválen finanční plán na rok 2014, včetně akcí. Výše poplatků za   

    členství se nemění.  

 

 3) Představenstvo, ale i členové se budou snažit oslovovat aktivně možné sponzory.  

     Prosíme tímto nejen členy ale i občany ČR o přispění na naši činnost.   

 

 4) Vyjadřujeme poděkování za nezištnou práci v r. 2013 představenstvu, zvláště                 

      p. Ing.  Bazalovi, revizorce paní R.F. Chceme poděkovat  všem, kteří nás v minulém    

      roce podpořili- členům občanského sdružení. Děkujeme  pak také  nemocným, kteří se na   

      nás  zoufale obracejí a takto nás svým způsobem nutí vytrvat v další činnosti, která se nám    

      jeví naprosto sisyfovskou. Děkujeme lékařům, kteří se do diskuse během roku zapojili a       

      téma shledávají závažným. Děkujeme firmě Solen a výše uvedeným občanským   

      organizacím a sponzorům za naši podporu, které si velice vážíme. 

   

  5) MUDr. Polcarová bude pracovat nad novými stanovami ( viz.odkaz na zákony: 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Plocha/SDRU%C5%BDEN%C3%8D%20201

4/ZM%C4%9ANY%20Z%C3%81KON%20OS/Zm%C4%9Bny%20pro%20ob%C4%8Dans

k%C3%A1%20sdru%C5%BEen%C3%AD%20od%201.%201.%202014%20%E2%80%93%

20%C4%8C%C3%A1st%20I.htm ) 

  

   6) Podpoříme dle svých možností p.D.- jeho dopis uložen v sídle, nemáme  

       svolení jej uveřejnit na stránkách.   

   

   7) Nadále je téma chlamydií  bagatelizováno a shazováno se stolu.  

       Situace je stále neuspokojivá po stránce informovanosti společnosti, vyhledávání a  

       léčby pacientů s dg. chlamydiové infekce ze strany státu (prevence, screening, léčba   

       akutní a chronická, chronická infekce, komplikace, uznání tématu závažným).  

       Lékaři po osvětě naším sdružením a chlamydie.info jsou lépe informováni, leč rozpolceni  

       v názorech na léčbu, diagnostiku. Panují zde prakticky tři přístupy- popírání problému, 

       nihilismus, léčba pacientů dle odvahy toho kterého lékaře. 

       Ohrazujeme se opakovaně proti psychiatrizování těchto pacientů.  

  

   8) Členové sdružení se nabízejí opětovně ke spolupráci s lékaři všech oborů, výzkumných   

       pracovišť na celém území ČR a vybízejí i pacienty v ČR k spolupráci, pokud se najdou   

       instituce ochotné se tématem zabývat.  

       Chlamydiová infekce probíhá nejen akutně, ale i v chronické podobě. V důsledku vede ke   

       komplikacím s dopady do všech oborů medicíny. 

       Proto budeme opakovaně informovat MZd, SZú a další zodpovědné v ČR o situaci- trvá        

       požadavek, aby se ČR opravdu začala konečně seriosně zabývat problematikou   

       chlamydiových infekcí v akutní a zvláště v chronické formě. Budeme dále informovat  

       laickou i odbornou veřejnost o závažných následcích chlamydiových infekcí na kvalitu  

../../Documents%20and%20Settings/user/Plocha/SDRUŽENÍ%202014/ZMĚNY%20ZÁKON%20OS/Změny%20pro%20občanská%20sdružení%20od%201.%201.%202014%20–%20Část%20I.htm
../../Documents%20and%20Settings/user/Plocha/SDRUŽENÍ%202014/ZMĚNY%20ZÁKON%20OS/Změny%20pro%20občanská%20sdružení%20od%201.%201.%202014%20–%20Část%20I.htm
../../Documents%20and%20Settings/user/Plocha/SDRUŽENÍ%202014/ZMĚNY%20ZÁKON%20OS/Změny%20pro%20občanská%20sdružení%20od%201.%201.%202014%20–%20Část%20I.htm
../../Documents%20and%20Settings/user/Plocha/SDRUŽENÍ%202014/ZMĚNY%20ZÁKON%20OS/Změny%20pro%20občanská%20sdružení%20od%201.%201.%202014%20–%20Část%20I.htm


       života celé populace.  

       Požadujeme stále po státě preventivní a screeningové programy. Ve spolupráci s   

       vytipovanými lékařskými subjekty se budeme snažit- za podpory státu a ne sami, jak    

       nám bylo doporučeno- aby do celostátních studií konečně byly zařazeny chlamydiové   

       infekce, zahájeny seriózní diagnostické a léčebné studie, se zpracováním  

       reprezentativních vzorků anamnestických údajů postižených pacientů, budeme  

       podporovat efektivní léčbu pacientů.                                     

       Je smutné, že stát dosud nedokázal vytvořit ani minimální soubor pacientů se zdravotními  

       komplikacemi, jak se to podařilo před léty nám, a dokonce ještě i tuto naši snahu  

       devalvuje.          

       (Zápis z jednání MZ se zástupci pacientských organizací konaného dne  2.12.2013 

       a Komentář k dopisu: Chlamydie problém nejen medicíny, ale i celospolečenský) 

 

   9) Ideální by byla podpora nemocných nás ale i jejich obracení se přímo na poslance, MZd,      

       SZú k vyjádření se k problematice. Snad by četnost pacientů prokázala nutnost řešení  

       problému. 

                                                                      

 

 

Doplnění  usnesení  na  schůzi  náměty členů:   debata  0 listů,   přečteny 2 dopisy p. D.  

 

usnesení přijata beze změn:  ANO , se změnami:    NE 

 

Usnesení bylo přijato tímto počtem  hlasů aktivních  členů:  

Pro :  3         plné moci pro :  2            

Proti :  0                        

Nezúčastnilo se  hlasování aktivních členů :  0                                                                        

 

 

 

 

Výroční  zpráva  představenstva  má:    stran 7 , obsahuje revizní zprávu, usnesení  

                                                                    presenční listinu ze dne  28.6.2014 

                                                                    stran příloh debaty  0  listy 

 

Zapisovatel:  K.V.                 

 

Další členové: Polcarová, B.H., Bazala 

 

Ověřovatel:   K.J.              

 

 

Olomouc 28.6.2014 

Poznámka:  Chlamydie o.s.  neuvádí  jména svých členů na webových stránkách v plném 

znění, pokud nedali výslovný souhlas. Originál zápisu, včetně dalších dokladů je uložen 

v sídle.  

   

MUDr. Polcarová D., předseda sdružení (nově dle zákona spolku) 


