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1. Základní údaje spolku 

 

Název:   DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. 

Právní forma:  Spolek 

Registrace:  U Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 6510 

Datum vzniku: 9 listopadu 2004 

Sidlo:   ReDIam, Dělnická 24a, Havířov Město PSČ 736 01 

IČ:   26680521 

DIČ:   CZ26680521 

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Havířov č.ú. 194955525/0300 

e-mail:   info@diaktiv.cz 

http:   www.diaktiv.cz 
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2. Orgány spolku 

Usnesením Generálního shromáždění v roce 2014 v souladu s platným zněním stanov, byla 
zvolena Rada spolku v tomto složení: 

Předseda a statutární zástupce: Mgr. Vlastimil Milata 
Místopředsedové:   Bc. Michaela Glucová, DiS. 
 Ing. Irena Honzátková,  

Mgr. Monika Kadeřábková,  
Ing. Dana Kristenová,  
Ing. Pavlína Mirschová,  
Mgr. Pavla Rychtarčíková 

 
Revizor:    Ing. Pavel Škarupa, MBA.  



3. Poslání spolku:  

Všestranně podporovat a rozvíjet aktivity pro osoby s diabetem, zejména prvního typu, které 
přispívají k lepšímu zvládání tohoto onemocnění. Působí na všech úrovních společnosti, 
v národním i mezinárodním měřítku. DIAKTIV sdružuje lidi různých profesí a zaměření, které 
spojuje myšlenka dobrovolné práce ve prospěch osob s diabetem. Rozvíjí mezinárodní 
kontakty s cílem urychlení aplikací poznatků o léčbě diabetu a prevenci vzniku komplikací 
diabetu. 

DIAKTIV je spolek aktivních diabetiků a edukátorů. Sdružuje osoby s diabetem, rodinné 
příslušníky a další příznivce, kterým je zaměření a činnost organizace blízká. DIAKTIV odmítá 
všechny formy sociální, národnostní, náboženské, politické, rasové nebo jakékoli jiné 
diskriminace a chce umožňovat lidem lépe se vyrovnat s problémy, který diabetes do života 
přináší. 

4. Cíle spolku:  

Pomoc lidem s diabetem nalézat vlastní přínosná řešení problémů, které diabetes mellitus 
(dále DM) způsobuje, na základě poznávání dané problematiky, nových léčebných 
a preventivních postupů. Informovat vhodnou formou všechny členy, další zájemce a širokou 
veřejnost o novinkách a zkušenostech, které by mohly mít příznivý vliv na život s diabetem 

5. Vznik spolku:  

DIAKTIV byl jako občanské sdružení, registrován, 9. 11. 2004 především pro realizaci projektů 
určených osobám s DM typu 1 a LADA. Výskyt DM typu1 je jen cca 8-10% z celkového počtu 
diagnostikovaných a léčených osob s DM. Současná největší organizace Svaz diabetiků ČR 
(dále SD ČR), sdružující dospělé osoby s diabetem, realizuje projekty především pro své 
členy, což jsou osoby s DM typu 2 a porušenou glukózovou tolerancí. DIAKTIV se zaměřuje na 
potřeby osob s DM typu1 především realizací pobytových edukačních a motivačních aktivit. 
DIAKTIV se angažuje v oblasti advokacie a poradenství pro všechny osoby s DM. 

6. Činnost v roce 2016.  

V souladu se svým plánem činností realizoval DIAKTIV několik pravidelných tradičních 
projektů a nově zařadil do portfolia aktivit pilotní projekt zaměřený na skupinovou edukaci 
osob s DM typu 2. Realizace probíhala převážně během rekondičních pobytů. Edukace byly 
uskutečněny na základě požadavků územních organizací Svazu diabetiků ČR, které rekondiční 
pobyty pořádají. 

Sportovní a relaxační aktivity: Trochu netradičně, 20. února 2016 se uskutečnil XVII. turnaj 
v bowlingu Memoriál Ivany Pětvalské, kterého se zúčastnilo více jak 50 členů a příznivců 
DIAKTIVu, včetně členů spřátelené organizace DIAMART z Martina.  
9. dubna 2016 se někteří členové zúčastnili tradičního Velikonočního turnaje ve stolním 
tenise pořádaného naší partnerskou organizací DIAMART Martin.  

23. dubna 2016 se volejbalové družstvo DIAKTIVu zúčastnilo volejbalového turnaje 
pořádaného slovenským DIADOR klubem Bratislava. Turnaje družstev diabetiků a 
farmaceutických společností se zúčastnilo 9 družstev a DIAKTIV se umístil na 5. místě. 



Vzhledem k premiérové účasti a organizaci na poslední chvíli, šlo o krásné umístění a všichni, 
kteří přispěli ke zdárné reprezentaci DIAKTIVu si, zaslouží poděkování.  

25. června 2016 se za účasti našich členů uskutečnily tradiční soutěže ve střelbě ze 
vzduchovky (XV. ročník) a lukostřelbě (6. ročník). Soutěž pořádala spřátelená organizace 
DIAMART Martin na střelnici ve Sklabině. 

 Tradiční turnaj v bowlingu Memoriál Ivany Pětvalské 2016 
Tým DIAKTIV (v zeleném) posílený Tomášem z Bratislavy 

 
17. září 2016 se DIAKTIV podílel na organizační pomoci při realizaci projektu SD ČR v Karviné 
„Memoriál Jana Šmída“ - závody v plavání a chůzi ve vodě. Zúčastnilo se přes padesát 
soutěžících včetně našich aktivních členů a jejich rodinných příslušníků.  
 
Mezinárodní činnost: DIAKTIV po dohodě a ve spolupráci se SD ČR prezentuje aktivity spolků 
sdružujících osoby s DM na mezinárodní úrovni. V říjnu se Ing. Dana Kristenová zúčastnila 
konference pacientských organizací sdružující kardiaky a diabetiky v Barceloně.  

V prosinci Mgr. Kamila Mikesková, Mgr. Martin Ladyr a Mgr. Vlastimil Milata reprezentovali 
SD ČR, DIAKTIV, DIASTYL a ČDS na výročním zasedání IDF Europe v Lisabonu.  

   IDF Lisabon skupina po workshopu na téma komunikace 
 
IDF Lisabon zleva K.Mikesková, V.Milata, D.Rahelic  
S. Sadikot president IDF, M. Ladyr  



Edukace: Pro skupiny osob s DM typu 2, realizují edukátoři členové DIAKTIVu.  
Byly zahájeny v dubnu edukačním kulatým stolem na téma „Legislativní normy ovlivňující 
léčbu diabetu, úhradové vyhlášky a sazebníky zdravotních pojišťoven“. Realizováno 
se skupinou diabetiků – účastníků rekondičního pobytu SD ČR Ústí nad Orlicí v Luhačovicích. 
V květnu 2016 pro organizaci z Karviné na rekondičním pobytu v Karlově Studánce, téma 
„Přehled základních znalostí a dovedností diabetika pro zvládání života s DM“.  

V červnu edukace na stejné téma na pravidelném setkání členů Dia klubu Frýdlant 
nad Ostravicí. 

V srpnu 2016 během rekondičního pobytu územní organizace Postoloprty zazněla dvě 
témata „Péče o nohy osob s DM“ a „Optimální selfmonitoring“.  

V září 2016 během rekondičního pobytu územní organizace SD ČR z Náchoda, byly 
realizovány dva edukační workshopy na téma „Péče o nohy osob s DM a význam 
podologických ambulancí v péči o DM“ a „Přehled základních znalostí a dovedností diabetika 
pro zvládání života s DM“.  

 

 
 
Deštné v Orlických horách rekondiční pobyt diabetiků z Náchoda 

 
Ve dnech 6. - 8. května 2016 proběhl edukační víkend DIAKTIVu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Tématem byla praktická - vlastní úprava inzulínových dávek při fyzické aktivitě a využívání 
pokročilých funkcí inzulínových pump. 

 
 
Trasa z Pusteven na Radhošť a do Rožnova pod Radhoštěm           Valašské muzeum v přírodě Mlýnská dolina 



Generální shromáždění členů DIAKTIVu se konalo 7. 5. 2016 v souladu s platnými stanovami 
v rámci edukačního víkendu v Rožnově pod Radhoštěm.  
Byla odsouhlasena zpráva o hospodaření a činnosti za rok 2015, plán na rok 2016 a vyslovena 
podpora nového projektu na edukaci osob s DM realizovaný ve spolupráci s územními 
organizacemi SD ČR.  

Vedení organizace, bylo pověřeno dokončením legislativních změn (úprava stanov v souladu 
s novým občanským zákoníkem).  

Byl stanoven realizační tým pro organizaci XVIII. Mezinárodního setkání věčně mladých 
diabetiků v Luhačovicích a podmínky účasti realizačního týmu.  
Byli přijati noví řádní členové.  

Edukační workshopy v rámci Mezinárodního setkání věčně mladých diabetiků (letos již XVIII. 
ročník), byly zabezpečeny vlastními i externími lektory z řad odborníků v daných oblastech. 
Workshopy na téma: 

 „Aplikace inzulínu a vliv střídání míst aplikace na rozvoj inzulínové lipodystrofie“ 

 „Možnosti léčebné kosmetiky při léčbě inzulínové lipodystrofie“ 

  „Méně známé komplikace při dlouho trvajícím onemocnění DM“  

 „Jak správně provozovat fyzickou aktivitu při DM“ 

 „Práce s  daty a pokročilými funkcemi inz. pumpy s kontinuální monitorací glukózy“ 

 Témata u konverzační mapy „Správné stravování“ a „Komplikace DM“ 

 „Práva a povinnosti pacientů, novinky v úhradách léčebné péče a zdrav. prostředků“  

Účastníci měli možnost nezávislé konzultace s přítomným zkušeným diabetologem 
MUDr. Marcelou Kerzlovou a všemi přítomnými lektory, Doc. MUDr. Rudolfem Chlupem, 
MUDr. Janem Brožem, MUDr. Jitkou Hasalovou, Bc. Marií Libichovou, Bc. Lenkou 
Vojáčkovou, Vlastimilou Kolarčíkovou a nutriční terapeutkou Dagmar Černou. Tento 
ojedinělý edukační projekt pro více než dvě stě osob s DM typu 1, DIAKTIV částečně 
financoval z podpory spolupracujících společností. Mezi nimi jsou přední společnosti 
farmaceutického průmyslu, technologické společnosti vyrábějící aplikační a monitorovací 
technologie, ale i výrobci pomůcek a potravin pro zdravou výživu z tuzemska. Celková účast 
na setkání byla 215 osob. 

 
Pochod proti diabetu v rámci XVIII. Mezinárodního setkání věčně mladých diabetiků 17. 11.2016 v Luhačovicích 



 
Potřetí zahajujeme luhačovický kongres ve stoje diabetickou hymnou.  

 

Mediální partner                  Neformální přátelská atmosféra 

 

Každý orchestr má svého dirigenta a tým svého kouče. V DIAKTIVu má každý svou roli a je radost s tímto týmem pracovat  



Obhajoba práv pacientů: DIAKTIV aktivně vystupoval jako obhájce oprávněných zájmu osob 
s diabetem ve vztahu pacient vs. poskytovatelé a plátci zdravotní péče. V rámci 
hodnoceného období se s žádostí o radu a aktivní podporu obrátilo na DIAKTIV několik osob. 
Převážně byly řešeny neprofesionální postupy revizních lékařů zdravotních pojišťoven, a také 
dopady tzv. „Pozitivních listů“, jejichž dodržování je vyžadováno v nemocnicích, mnohdy 
v rozporu s potřebami pacientů. Účinnou komunikací se podařilo obhájit právo pacienta 
a bylo dosaženo změny postoje revizního lékaře a schválení lékařem navržené terapie. 
DIAKTIV se aktivně podílel na diskusích kolem úhradových vyhlášek, nastavování cen léčiv, 
sledoval dění v oblasti úhrad a tvorbě legislativy, intenzivně spolupracoval s Českou 
diabetologickou společností. DIAKTIV měl účast na vzdělávacím projektu Akademie 
pacientských organizací (APO), která realizovala semináře pro dobrovolníky i profesionální 
pracovníky neziskového sektoru. Předseda Mgr. Vlastimil Milata, byl členem rady APO. Dále 
se pravidelně účastnil setkávání zástupců pacientských organizací na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR a v rámci užší skupiny zástupců pacientských organizací se podílel na tvorbě 
podmínek pro podporu a financování činností pacientských organizací ze státních zdrojů 
a projektů EU. 

Publikační činnost: Edukátoři DIAKTIVu se aktivně podíleli na publikační spolupráci 
v časopise DIASTYL, který vydává Masanta.com se spolkem DIASTYL z.s.  

Změna názvu stanov a registrace. V rámci ukončení překlenovacího období (31. 12. 2016), 
kdy v souladu s platným Občanským zákoníkem 89/2012sb., byla všechna občanská sdružení 
transformována na spolky. Byly vypracovány, a po diskusi a doplnění věcných připomínek, 
mimořádným Generálním shromážděním, v prosinci schváleny nové stanovy splňující 
požadavky nové legislativy.  Občanské sdružení DIAKTIV bylo přejmenováno na DIAKTIV 
CZECH REPUBLIC z. s., v jehož čele je prezident.  Zápis k Městskému soudu v Ostravě byl 
podán v řádném termínu a po drobné opravě v žádosti na zápis a doplnění chybějícího 
dokumentu byla registrace provedena ke dni 4. 2. 2017.  

7. Poděkování 

DIAKTIV je spolkem aktivních diabetiků a edukátorů, a jako takový realizuje projekty 
především svépomocí. Poděkování na tomto místě patří všem členům, kteří bez nároku 
na odměnu se ve svém volném čase rozhodli pomáhat svým blízkým a naplňovat naše 
společné poslání a cíle. Bez nezištné, časově náročné, dobrovolnické práce by nebylo možné 
žádný z projektů realizovat. 

Sponzoring a podpora projektů: Žádný z uskutečněných projektů, které jsou v rámci ČR, 
ale i v mezinárodním měřítku jedinečné, by se nepodařilo realizovat bez finanční podpory 
donátorů. Nejvýznamnějšími donátory, díky kterým se daří realizovat především 
Mezinárodní setkání diabetiků, jsou společnosti: 

Medtronic Czechia s.r.o., Roche s.r.o., Sanofi-aventis s.r.o., EliLilly ČR sro., Novo Nordisk 
s.r.o., Promedika Praha s.r.o., Aries s.r.o. a Lázně Luhačovice a.s.    
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8. Účetní uzávěrka roku 2016 

Účetní uzávěrka rok 2016 

 stav účtu k 1.1.2016                200 188,50 Kč  

stav pokladny k 1.1.2016                   1 583,00 Kč  

celkem                201 771,50 Kč  

příjmy: 

 od účastníků pobytových projektů                260 547,58 Kč  

příjem od donátorů                335 000,00 Kč  

členské příspěvky                      100,00 Kč  

úroky                        25,35 Kč  

refundace faktury za členství v IDF SD ČR                  17 159,83 Kč  

celkem příjmy                612 832,76 Kč  

výdaje 

 členství v IDF za SDČR                  17 159,83 Kč  

vratky záloh a přeplatky                   9 800,00 Kč  

pronájmy a služby                   68 076,50 Kč  

cestovné APO, MZ, IDF                  10 798,00 Kč  

poplatky za doménu www.diaktiv a webhost.                   1 513,00 Kč  

poplatky banky                   1 161,00 Kč  

materiálové náklady                   8 486,00 Kč  

ubytování a stravování pobytové projekty                431 178,00 Kč  

celkem výdaje                548 172,33 Kč  

  rozdíl - zisk/ztráta                  64 660,43 Kč  

  stav účtu k 31.12.2016                265 963,93 Kč  

stav pokladny k 31.12.2016                      468,00 Kč  

celkem finanční prostředky k 31.12.2016                266 431,93 Kč  

 

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Milata, Bc. Michaela Glucová, DiS. 



9. Záměry pro rok 2017 

V roce 2017 má spolek v plánu pokračovat ve stávajících tradičních projektech, především 
edukačního typu. Pracujeme na přípravách již XIX. Ročník Mezinárodního setkání věčně 
mladých diabetiků. Novým projektem je EMPproDM2T (Edukačně Motivační Projekt 
pro osoby s diabetem druhého typu), který budou edukátoři ve spolupráci se spolky 
sdružující diabetiky realizovat na jejich rekondičních pobytech formou vždy několika 
navazujících workshopů.  Rozvoj aktivit předpokládáme v oblasti spolupráce s koordinačním 
centrem pro pacientské organizace při MZ ČR a Akademií Pacientských Organizací (APO). 
Nadále budeme rozvíjet spolupráci s partnerskými spolky z ČR i v zahraničí, zejména 
na Slovensku a s IDF.  

 

 


