Zápis o průběhu členské schůze Chlamydie z.s. (dříve Chlamydie o.s.)
dne 26.4.2015 od 10,45 hod. Olomouc: Pivovar a restaurace Mačák
Program schůze:
1/ Registrace, výběr příspěvků
2/ Přivítání členů, hostů, počátek členské schůze
3/ Schválení programu schůze
4/ Volby představenstva
5/ Přijetí nových stanov
6/ Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
7/ Zpráva o hospodaření, účetní zpráva za rok 2014
8/ Finanční rozvaha rozpočtu na r. 2015, plán činnosti na rok 2015
9/ Usnesení členů, závěr

1/ Registrace, výběr příspěvků
kontrola a zápis příchozích do prezenční listiny, výběr příspěvků

2/ Přivítání členů, hostů, počátek členské schůze:
+Přivítání, schůzi vede: předseda MUDr. Polcarová Drahomíra
+Volba sčítače hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu:
Sčítačem hlasů byl zvolen : F.R..
Zapisovatelem byl zvolena: F.R.
Ověřovatelem byl zvolen : K.J.

3/ Schválení programu:
Program byl schválen nadpoloviční většinou ...5... aktivních členů
Na schůzi bylo přítomno a schůze byla proto celou dobu usnášení schopná:
aktivních členů …5… , přidružených členů …0 .. , hostů …0..
plných mocí bylo přijato k členství aktivnímu: …0..
plných mocí bylo přijato k členství přidruženému: …0..

4/ Volby představenstva
Byl podán jmenný návrh členů do představenstva, následně proběhly volby.
Členy představenstva byli schváleni nadpolovičními počty …5…… hlasů tito členové:
MUDr. Polcarová Drahomíra, Ing. Bazala Emil, Ing. Mgr. Rolincová Hana.
Představenstvo si následně zvolilo mezi sebou předsedu, 1.a 2. místopředsedu
Předsedou sdružení je zvolena MUDr. Polcarová Drahomíra
1. místopředsedou je Ing. Bazala Emil
2. místopředsedou je Ing. Mgr. Rolincová Hana
Funkce jmenovaní dobrovolně přijali, byly jim předány pravomoce dle stanov.
Zápis o volbě představenstva bude součásti přílohy zápisu schůze.

5/ Přijetí nových stanov
Dle programu členské schůze Chlamydie z.s. byli přítomni informováni o nových zákonech,
vztahujících se k činnosti dříve občanských sdružení(nyní spolků) a o výzvě k provedení
event. změn tak, aby změněné stanovy byly v souladu se zákony ČR (NOZ- spolky).
Následně po rozpravě proběhlo hlasování členů o navržených stanovách:
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Hlasovalo pro změnu a schválilo nové stanovy: ……5……
Hlasovalo proti změně a proti novým stanovám: …0……
Zdrželo se : …0……
Závěr a rozhodnutí: platným hlasováním po rozpravě bylo rozhodnuto, že nové stanovy byly
schváleny naší členskou schůzí a budou doručeny ministerstvu spravedlnosti v zákonem
doporučené lhůtě. Zápis o schválení stanov bude součástí přílohy zápisu schůze.

6/ Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
Počet členů aktivních 2014: 12 aktivních členů
Počet členů přidružených 2014 : 48 ( 1 nový člen)
Počet členů , kteří budou vyzváni k vyjádření se k členství: 44
Aktivity v roce 2014:
a) Ing.Bazala- kontaktuje stran chlamydií ČT bez odezvy, odpovídá na telefonické dotazy
nemocných. Píše práci pro mezinárodní podporu tématu našeho spolku s plánovaným
překladem do angličtiny.
+ Zajistil příspěvek na činnost v hodnotě 10 000,0 Kč.
+ Odpovídá na dopis MZDR 26799/2014 ze dne 12.6.2012 , 22. 4. 2014 Předmět: kryptická
forma chlamydiových infekcí je příčinou vzniku širokého spektra nemocí i zdravotních potíží
+ Píše dopis -pro ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, ministra financí ing.
Andreje Babiše a ministra pro vědu a výzkum MVDr. Pavla Bělobrádka.
,,V roce 2014 jsem opakovaně upozorňoval písemně MZd ČR o potřebě zabývat se problematikou latentní chlamydiové infekce. Ministerstvo to vždy předalo k posouzení České společnosti infekciologů a tí to trvale negují, aniž by provedli sebemenší snahu ověřit si námi
podávané skutečnosti. Je naprosto zřejmé, že infekciologové záměrně nechtějí problém
objektivizovat. Osobně jsem navštívil ministra pro vědu a výzkum MVDr. P. Bělobrádka,
PhD. v jeho poslanecké kanceláři v Náchodě a projednal jsem s ním celou situaci. Pan ministr
Bělobrádek vše předal na MZdČR a z ministerstva to šlo opět na Českou společnost
infekciologů. Na základě ministra mi z ministerstva zdravotnictví dne 5.11.2014 odpověděl
Mgr. Zbyněk Podhrázký, vedoucí oddělení lékařských povolání a zástupce ředitele odboru
vzdělávání a vědy MZd, že po obdržení odpovědi ČLS JEP budu o výsledku informován.
Doposud jsem však nic neobdržel, takže budu odpověď po Mgr.Podhrázkém urgovat .
V lednu 2015 jsem celou problematiku zaslal písemně i ministrovi zemědělství
Ing. M.Jurečkovi s tím, že bude-li odpověď z MZd negativní,poprosím jej ,aby s ministrem
Bělobrádkem iniciovali řešení po ministru zdravotnictví.
+MUDr. Polcarová D.: práce na registraci a stanovách dle NOZ, v průběhu roku dopsala ve
spolupráci s další kolegyní článek pro celostátní lékařský časopis v ČR- vyjde v roce 2015
2015.
+ Spolupráce se SPRSV(Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu)- MUDr.
Polcarová měla přednášku na Kongresu: 6. regionální kongres k sexuální výchově Olomouc
2014, dnech 21. až 22. února 2014 : Chlamydiové infekce- informujte mládež, dopady do
populace a osudů jednotlivců
+Vyjadřujeme znovu podporu povinné sexuální výchově: http://www.planovanirodiny.cz/
+ Jsme členy Koalice pro zdraví : http://www.koaliceprozdravi.cz/ , jsme informováni o
jejich aktivitách
+ Sledujeme stránky www.chlamydie.info - pacientský web
+Jsme v kontaktu s Revma Ligou ČR: http://www.revmaliga.cz/ - s ostravskou pobočkou
+Jsme v kontaktu s pacienty ČR.
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7/ Zpráva o hospodaření- účetní zpráva za rok 2014
Příjmy se v roce 2014 skládaly z následujících položek:
- členské příspěvky
2.160,00 Kč (za 12 členů)
- příspěvky na průkazku
30,00 Kč
- příspěvky na činnost
11.080,00 Kč
- úroky z bankovního účtu
2,91 Kč
celkem příjmy v roce 2014
13.272,91Kč
Výdaje se v roce 2014 skládaly z následujících položek:
- kancelářské potřeby
0,00 Kč
- webhosting, doména, webové stránky..
3.589,00 Kč
- telefonní poplatky
1.500,00 Kč
- zpracování účetnictví roku 2014
600,00 Kč
- poštovné
29,00 Kč
- cestovné, ubytování
515,00 Kč
- vedení bankovního účtu
46,00 Kč
celkem výdaje v roce 2014
6.279,00 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v r. 2014 činí: +6.993,91 Kč.
Ke dni 31.12.2014 byla hotovost v pokladně 8.023,00 Kč, na účtu v bance bylo uloženo
39.929,31 Kč, celkové finance k disposici k 31.12.2014: 47.952,31 Kč.
Příjmy v roce 2014 byly větší než výdaje. Všechny výdajové položky přímo souvisely
s účelem, pro který bylo sdružení (spolek) založeno. Příjmy za členské poplatky jsou od daně
osvobozeny. Daňová povinnost za r. 2014 není žádná.
Účetnictví za r. 2014 včetně daňového přiznání vyhotovila p. Vilšerová Alena - účetní.

8/Finanční rozvaha rozpočtu na r. 2015, plán činnosti na rok 2015
+Finanční rozvaha pro rok 2015:
Příjmy:
členské příspěvky
vstupní příspěvek
úroky z bank. účtu
příspěvky na činnost
Celkem:

2.700,00 Kč
210,00 Kč
23,00 Kč
10.000,00 Kč
12.933,00 Kč

Výdaje:
práce pro nás (externisté)
kancelářské potřeby
cestovné
telefony
poštovné
weby, doména,etc.
účetnictví
poplatky bance
soudní poplatky
Celkem

25.000,00 Kč
2.000,00 Kč
1.100,00 Kč
5.000,00 Kč
100,00 Kč
3.600,00 Kč
600,00 Kč
180,00 Kč
2.000,00 Kč
39.580,00 Kč
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+Plán činnosti na rok 2015:
+ Přednáška pro SPRSV: dle pozvání - podzim 2015, MUDr. Polcarová
+ Budeme pokračovat ve spolupráci s Koalicí pro zdraví, Revma Ligou a dalšími
organizacemi pacientskými v propagaci tématu, informovanosti obyvatel
+ Byli jsme oslovení počátkem roku 2015 k spolupráci s výzkumem, laboratořemi - v jednání.
+ Zkusíme předat naše materiály školství k zařazení do osnov- v rámci prevence sexuálně
přenosných nemocí.
+Budeme se snažit zapojit do lékařských odborných přednášek, seminářů, kde na téma
chlamydií budeme chtít upozornit- MUDr. Polcarová. Byli jsme oslovení slovenskými lékaři
k propagaci tématu na Slovensku. V ČR by měl s naším přispěním vyjít článek v lékařském
časopise stran chlamydií.
+ Budeme pokračovat v propagaci tematiky v časopisech veřejných, lékařských, médiích.
+ Opětovně zašleme lék. odborným společnostem informace o tématice, vyzveme je
opětovně, včetně MZd, Společnosti infekčního lékařství, SZú etc k zaujmutí aktivniho
pozitivního přístupu ohledně problematiky
+ Zvážíme petici za pacienty s chlamydiovou infekcí ( požádáme o pomoc pacienty a
chlamydie info).
+ Poslance , senátory,politiky- oslovíme opětovně během roku
+ Oslovíme mezinárodní organisace WHO / WHO EU / CDC, státy stran diagnostiky,
léčby, uznání problematiky za závažnou s opětovným důrazem na požadavek odborné
objektivizace tohoto problému
+ Žádost pana D.- oslovil nás před 2lety s žádostí o podporu při jeho jednáních s institucemi.
Nyní nás požádal opětovně o podporu v jednáních- pokud budeme schopni personálně a
finančně jej podpořit, učiníme tak, jak vyplývá ze stanov.
+ MUDr.Polcarová ideálně dovede do konce registraci Chlamydie z.s. do konce tohoto roku
a zajistí doručení přijatých nových stanov z dnešního dne ( nejpozději 1.ledna 2017)
ministerstvu spravedlnosti, zajistí další potřebné kroky k fungování spolku.
+ Oslovíme sponzory k financování činnosti Chlamydie z.s., výzkumu v ČR- v plánu finanční
rozvahy na rok 2015 se budeme snažit maximálně vyrovnat výše uvedený skeptický deficit.
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9/ Usnesení a osvědčení o průběhu schůze Chlamydie z.s., závěr schůze
Členská schůze se usnesla a potvrzuje, že:
1) Členská schůze byla usnášení schopná po celou dobu průběhu schůze. Členové schválili
program, podle něhož se jednalo a který je součástí zápisu. Součástí zápisu je i prezenční
listina. V příloze budou zapsány připomínky k návrhu činnosti a usnesení.
2) Proběhly právoplatně volby do představenstva, zvoleni byli:
předsedou MUDr. Polcarová Drahomíra, 1.místopředsedou Ing. Bazala Emil,
2.místopředsedou Ing. Mgr. Rolincová Hana. Jmenovaní funkce přijali včetně pravomocí a
povinností. Revizní komise, rozhodčí komise a pobočné spolky (nutnost 3 členů nejsme
schopni naplnit)- nejsou zřízeny. Příslušné doklady o volbě s identifikací jmenovaných
jsou uloženy v sídle a budou rovněž předány Krajskému soudu do spolkového rejstříku.
3) Na schůzi byly představeny nové stanovy, které byly následně hlasováním přijaty. Budou
doručeny ministerstvu spravedlnosti pověřenou osobou. Stanovy budou následně uloženy
v sídle spolku.
4) Byla přijata a schválená zpráva o činnosti a finančním hospodaření za rok 2014 a
současně a byl schválen finanční plán na rok 2015, včetně aktivit pro rok 2015.
5) Představenstvo, ale i členové budou oslovovat možné sponzory. Prosíme tímto nejen
členy, ale i občany ČR o přispění na naši činnost. Děkujeme našim sponzorům, kteří si
nepřáli být jmenováni a podpořili nás.
6) Vyjadřujeme poděkování za nezištnou práci představenstvu a všem, kteří nás v minulém
roce podpořili. Děkujeme nemocným, kteří nás podporují a lékařům, kteří téma
shledávají závažným, firmě Solen a výše uvedeným občanským organizacím
a sponzorům za naší podporu, které si velice vážíme.
7) Představenstvo se bude dále snažit kontaktovat firmy, instituce, lékaře, politiky, pac.
organisace k spolupráci nad tématem, oslovit media k zvýšení povědomí o chlamydiíchčekáme na vyjádření předsedy KDU ČSL MVDr. P. Bělobrádka, Mgr. Z. Podhrázkéhovedoucí oddělení lékařských povolání a zástupce ředitele odboru vzdělávání a vědy MZd
a dalších Ing. Bazalou a předchozími oslovených osob.
Ing. Bazala bude pracovat mj.na propagaci tématu, na anglickém překladu se snahou získat
podporu i ve světě a chůze doporučuje finanční podporu akci.
MUDr.Polcarová se bude snažit o podpořit téma články pro lékaře, prací na webových
stránkách, oslovením lékařských společností. Dokončí registraci spolku.
8) Slíbili jsme vloni podporu p. D. -bohužel zde jsme závazek nedodrželi (jeho dopis uložen
v sídle, nemáme svolení jej uveřejnit na webu). Budeme se snažit o spolupráci letos.
9) Nadále je téma chlamydií zodpovědnými osobami oficiálně bagatelisováno a shazováno
se stolu ( prevence, screening, léčba akutní a chronická, chronická infekce, komplikace,
uznání tématu závažným). Lékaři po osvětě námi a chlamydieinfo jsou lépe
informováni, leč pacienti se stále setkávají-s popíráním problému, nihilismem, léčbou
pacientů dle odvahy toho kterého lékaře. Ohrazujeme se zase proti psychiatrizování
těchto pacientů.
10) Nabízíme se opětovně ke spolupráci s lékaři všech oborů, výzkumných pracovišť
na celém území ČR- byli jsme nyní vyzváni jedním subjektem k spolupráci
stran diagnostiky, výzkumu- snad by se mohlo blýskat na lepší časy, včetně dopadu do
praxe, uznání chronicity infekce atd.
Trváme stále na tom, že chlamydiová infekce probíhá akutně, ale i v chronické podobě.
Vede ke komplikacím s dopady do všech oborů medicíny. Požadujeme znovu po státě
preventivní a screeningové programy, celostátní studie - za podpory státu.
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11) Bylo by vhodné, pokud by se pacienti obraceli přímo na poslance, MZd,
SZú k vyjádření se k problematice. Snad by četnost pacientů a dopady infekce do života,
ekonomiky i státu prokázala nutnost řešení problému takovýmto svým tlakem..
12/ V úvahu by event. přicházela petice celonárodní. Klademe si pak i další otázku
- k čemu slouží chlamydiové ambulance: jaký mají přínos pro pacienta, společnost, nejde
o mrhání peněz- alespoň tak se nám to jeví z vlastní zkušenosti a dle ohlasu zoufalých
pacientů- doporučíme jejich zrušení, pokud se zapojí dostatek občanů..

Pro přijetí usnesení hlasovalo: .. 5… .
plné moci pro .0..
Proti přijetí hlasovalo: ..0 …
plné moci proti: …0…
Nezúčastnilo se hlasování členů: …0
Usnesení bylo přijato beze změn tímto počtem hlasů : .5…
Doplnění návrhu činnosti členy: ano / ne

Zápis z členské schůze má: 6 stran
a k tomu navíc přiložený seznam textů a následně samotné listiny dokládající volby apod., jak
bylo uvedeno již výše v zápisu členské schůze 26.4.2015:
presenční listina, zápis o volbě a schválení představenstva, zápis o rozhodnutí o změně a
schválení nových stanov, samotný text stanov, plné moce, prohlášení o přijetí funkcí
představenstva, souhlasu se sídlem, event. návrhy k činnosti od členů

Zapisovatel: F.R
Členové Chlamydie z.s : MUDr. Polcarová Drahomíra
Ing. Bazala Emil
Ing.Mgr. Rolincová Hana
Sčítač hlasů: F.R..
Ověřovatel : K.J.
Event. další člen schůze: ../…
Olomouc dne 26.4.2015

Poznámka:
Neuvádíme jména svých členů na webových stránkách v plném znění, pokud nedali výslovný souhlas. Originál
zápisu, stanov, včetně dalších dokladů je uložen v sídle spolku.
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