
  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s. za rok 2019 

DIAKTIV je spolek aktivních diabetiků a edukátorů, který byl registrován 9. 11. 2004. 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. 

Poslání spolku: Všestranně podporovat a rozvíjet aktivity pro osoby s diabetem, 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 dobrovolného přispění k péči o osoby s diabetem. Rozvíjí mezinárodní 

kontakty s cílem výměny zkušeností přispívajících k optimální léčbě a prevenci vzniku 

komplikací diabetu. Prostřednictvím zastoupení v Pacientské radě ministra zdravotnictví ČR se 

podílí na připomínkování legislativy, úhrad zdravotnických prostředků, výkonů a léčebných 

prostředků. Obhajoba oprávněných zájmů pacientů s diabetem je stěžejní součástí aktivit 

spolku. 

Cíle spolku:  

Hlavním cílem spolku je zlepšování životních podmínek osob s diabetem včetně zajištění 

dostupnosti efektivní léčby a zvyšování povědomí o diabetu pacientů a široké veřejnosti.  

Činnost:  

 Realizace vzdělávání osob s diabetem 

 Ochrana oprávněných zájmů osob s DM 

 Spolupráce se státními institucemi (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní ústav pro 

kontrolu léčiv), odbornými společnostmi (Česká diabetologiská společnost Lékařské 

společnosti J. E. Purkyně, Občanské sdružení ambulantních diabetologů, Spolek 

praktických lékařů a Sdružení ambulantních specialistů, zdravotními pojišťovnami, 

Asociací inovativního farmaceutického průmyslu, technologickými společnostmi ve 

zdravotnictví, farmaceutickými firmami, pacientskými organizacemi v ČR i zahraničí. 

 Publikační činnost na webu v časopise DIAStyl 

 Účast na odborných lékařských kongresech a seminářích pro odbornou i pacientskou 

veřejnost (Efektivní nemocnice, Akademie pacientských organizací) 

 Zajištění finančních a personálních podmínek pro realizaci projektů spolku. 

Vzdělávání osob s diabetem 

 Pacientský kongres pro osoby s DM 1. typu 

 Edukačně – motivační projekt pro mladé dospělé (věk 18 – 30 let) s DM 1. typu  

 Edukačně – motivační projekt pro osoby s DM 2. typu (základy znalostí každého 

diabetika) ve spolupráci s DIAKAR z. ú. a DIAHAZA s. r. o.  

 Edukační pobyt pro aktivní členy spolku 

 



  

Činnost v roce 2019 

Pacientská advokacie 

1. ledna 2019 vstoupil v účinnost Zákon 282/2018 Sb. Jde o novelu zákona 48/1997 Sb. o 

veřejném zdravotním pojištění. Zákon přinesl nová pravidla pro úhradovou regulaci 

zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění. Naše organizace byla u tvorby a dohodování této legislativní normy v kategorii  

pomůcek pro osoby s diabetem. Norma nabývá plné účinnosti 1.12.2019 po uplynutí 

přechodného období a přináší několik zásadních změn: 

 Snížení počtu proužků pro selfmonitoring osob s diabetem 2. typu na léčbě perorálními 

antidiabetiky (PAD)  

 plnou úhradu senzorů pro okamžité měření glykémie (FGM) a senzorů pro kontinuální 

monitoraci glykémie (CGM) pro osoby s diabetem 1. typu po schválení revizním 

lékařem (při prvním použití CGM). 

Naše pacientská organizace má zastoupení třetí rok v Pacientské radě ministra zdravotnictví a 

jejím prostřednictvím mohou pacienti připomínkovat legislativu, která se jich dotýká. 

Pacientská rada se sešla 4x a 2x Pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotnické prostředky, 

ve které máme rovněž zastoupení. V létě 2019 proběhl, za naší účasti, malý kulatý stůl s 

předsedou Komise pro zdravotnické prostředky MZ ČR JUDr. Králem o chybách a 

nesrovnalostech v textu přílohy novely oproti dohodnutým parametrům na dohodovacím řízení 

v roce 2018. Šlo především o počty proužků do glukometru pro pacienty s DM2T na PAD. 

S předsedou komise pro zdravotnické prostředky Svazu zdravotních pojišťoven byly 3x během 

roku řešeny možnosti nadlimitní úhrady proužků pro spolupracující pacienty s DM2. typu 

léčených PAD. 

V období září – říjen proběhly konzultace u všech ředitelů a náměstků zdravotních pojišťoven 

odpovědných za léčebnou péči o výši příspěvku pro pacienty s diabetem na zpětnou úhradu 

proužků z programu prevence. U ZPMV (211) došlo k navýšení částky z 500 Kč na 1.000 Kč 

a k příslibu příspěvku klientovi dané ZP na úhradu edukačním pobytu v roce 2020. 

Vzdělávání 

Pravidelně jsme se účastnili seminářů v rámci Akademie pacientských organizací (APO) a 

seminářů MZ ČR pro čerpání grantů z Norských fondů a semináře pro podávání žádostí o 

granty vypisované Úřadem vlády ČR 

 

 

 

 

 



  

Pro aktivní členy spolku, jsme realizovali v květnu víkendový edukační pobyt ve Šternberku. 

 

   

 

Proběhly 2 turnusy Edukačně motivačních projektů (EMP) 

 EMP pro mladé dospělé s DM1. typu (do 30 let) v květnu v Luhačovicích (Hotel 

Harmonie) ve spolupráci s MUDr. Jarmilou Jirkovskou, nutriční terapeutkou Dagmar 

Černou a psycholožkou Mgr. Juditou Lorencovou. Projekt volně navázal na pilotní, 

který byl uskutečněn v roce 2018 s podporou vítězného grantu v rámci aktivit 

Pacientské akademie realizované Asociací inovativního farmaceutického průmyslu 

(AIFP). Projekt personálně a materiálně podpořila společnost Promedica Praha Group 

a Promedica Institut. 

 



  

 EMP pro pacienty s DM2. typu, v září v Luhačovicích (Hotel Harmonie) ve spolupráci 

s MUDr. Jitkou Hasalovou, Bc. Lenkou Vojáčkovou, Dagmar Černou a Ing. Mgr. 

Editou Šimáčkovou (DIAKAR z.ú.). Projekt personálně a materiálně podpořila 

společnost Promedica Praha Group a Promedica Institut. 

       

 

XXI. Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků proběhlo v dřívějším říjnovém termínu 

(25.  – 28. 10.) za účasti téměř 230 osob z ČR a několika hostů ze Slovenska. Lektory na tomto 

setkání byli Bc. Marie Libichová, Ing. Anna Holubová, Bc. Lenka Vojáčková, PhDr. Markéta 

Karasová, MUDr. Jitka Hasalová, MUDr. Alena Adamíková, PhD., MUDr. Emil Záhumenský, 

Mgr. Vlastimil Milata. Projekt byl realizován díky podpoře společností Medtronic Czechia 

s.r.o., Sanofi Aventis s.r.o., Eli Lilly ČR s.r.o., Novo Nordisk s.r.o., Abbott Laboratories s.r.o., 

Promedica Praha Group a.s., Lázně Luhačovice a.s., Alagenex Life s.r.o., Sportcentrum 

Radostova Luhačovice. 

 

Spotrovní akce  

První akcí roku, kde se členové a přátelé DIAKTIVu po Novém roce setkali, byl tradiční 

Memoriál Ivany Pětvalské. Bowlingového turnaje pod vedením Šárky Soukupové se zúčastnilo  

40 účastníků, včetně přátel ze slovenského DIAMARTU Martin. 

V květnu jsme se zúčastnili již potřetí volejbalového turnaje pořádaného DIADOR klubem 

Bratislava. Turnaj je tradičně realizován jako utkání smíšených družstev pacientských 

organizací a farmaceutických a technologických firem. Družstvo DIAKTIVu obhájilo stříbrnou 

pozici z předchozího roku. 



  

 

 

Další aktivity členů spolku ve prospěch pacientů s diabetem 

Účast edukačního týmu na XII. Mezioborovém setkání diabetologických týmů s psychiatry, 

psychology a dalšími specialisty v Hotelu Belveder v Praze na téma „NEPŘIJETÍ NEMOCI, 

DIABETICKÝ DISTRES A DEPRESE“. 

Prezentace aktivit spolku na 55. Diabetologických dnech v Luhačovicích pořádaných Českou 

diabetologickou společností.  

Prezentace aktivit pacientských organizací veřejnosti, u příležitosti světového dne diabetu 

v rámci projektu Žijeme na hraně (ve spolupráci ze společností Sanofi) v Shoping parku 

Ostrava. Akci podpořila i slacklinerka Anna Kuchařová, která učila návštěvníky stánku zvládat 

balanc (stejně jako musí každodenně vybalancovat pacienti s diabetem jídlo, pohyb a léčbu). 

Návštěvníci byli odměněni skvělými nízkosacharidovými pusinkami, napečenými dle receptu 

nutriční terapeutky Mgr. Zuzany Švédové. Informace o diabetu podávali návštěvníkům 

obchodního centra zástupci DIAKTIVU a Sdružení Dítě s diabetem z. s. z Ostravy. Zájemci si 

za podpory společnosti Promedica Praha Group a. s. mohli změřit hladinu cukru v krvi, a 

v případě potřeby obdrželi zdarma i glukometr. 

Další prezentace činnosti proběhla v rámci světového dne diabetu ve spolupráci se společností 

Novo Nordisk s.r.o. na pražském Karlově náměstí. 

První den v květnu proběhlo v Praze ve spolupráci s DIAKAR z. ú., za podpory AIFP první 

setkání zástupců pacientských organizací sdružující osoby s diabetem a rodiče dětí s diabetem. 

Vlastimil Milata zástupce informoval o činnosti Pacientské rady ministra zdravotnictví a 

diskutovala se potřeba vzniku společné zastřešující organizace. 



  

Ke konci roku jsme se zúčastnili dvou významných slavnostních akcí. Tou první bylo ALUMNI 

setkání absolventů Akademie pacientských organizací, které se uskutečnilo ve 

Velkopřevorském paláci  27. listopadu, (www.pacientskaakadimie.cz) 

    

13. prosince., se stejně jako v předchozích letech, konalo poslední zasedání Pacientské rady a 

následné slavnostní vánoční setkání zástupců MZ ČR s pacienty. Zároveň byly předány 

certifikáty absolventům školení HTA (za DIAKTIV absolvovala školení Ing. P. Mirschová). 

  

 

Naše projekty podporují partneři, kteří přispěli na realizaci vzdělávacích projektů 

finančně, nebo vstřícnou cenou.  

Bez této pomoci bychom nemohli vzdělávací projekty pro pacienty s diabetem zajistit a 

nemohli bychom se účastnit dalších aktivit podporujících vzdělávání členů, kteří se věnují 

edukaci, spolupráci se státními institucemi, odbornou veřejností, zdravotními pojišťovnami a 

pacientské advokacii. 

Medtronic Czechia s.r.o. 100 000 Kč  Promedica Praha Group a.s.   30 000 Kč 

Sanofi – Aventis s.r.o.   50 000 Kč  Alagenex Life s.r.o.    10 000 Kč 

Abbott Laboratories s.r.o.   30 000 Kč 

Eli Lilly ČR s.r.o.    30 000 Kč  CELKEM               283 000 Kč 

Novo Nordisk s.r.o.    33 000 Kč  Částka činí 35,1% příjmů spolku. 

  

Lázně Luhačovice a.s. poskytly 15% slevy na služby při realizaci pacientského kongresu. 

DĚKUJEME. 

 

DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s. bude pokračovat v edukačních projektech i v roce 2021. 

Budeme nadále vystupovat jako obhájce oprávněných zájmu osob s diabetem ve vztahu pacient 

http://www.pacientskaakadimie.cz/


  

vs. poskytovatelé a plátci zdravotní péče. Budeme se prostřednictvím zastoupení v Pacientské 

radě ministra zdravotnictví aktivně podílet na diskusích kolem úhradových vyhlášek, 

nastavování cen léčiv, monitorovat dění v oblasti úhrad a tvorbě legislativy. Nadále budeme 

intenzivně spolupracovat s Českou diabetologickou společností, Občanským sdružením 

ambulantních diabetologů, Sdružením ambulantních specialistů a Sdružením praktických 

lékařů. 

V Havířově 30. 11. 2020 

 

Mgr. Vlastimil Milata 

prezident spolku 

Mgr. Monika Kadeřábková 

            vicepresident spolku 

 

 

Účetní závěrka  2019 DIAKTIV 

stav účtu k 1.1.2019                                290 635,98 Kč  

stav pokladny k 1.1.2019                                    2 251,00 Kč  

celkem                                292 886,98 Kč  

  

příjmy:  

pokladna                                  25 946,00 Kč  

běžný účet FIO banka                                779 521,63 Kč  

celkem příjmy                                805 467,63 Kč  

  

výdaje  

pokladna                                  24 662,00 Kč  

běžný účet FIO banka                                659 724,74 Kč  

celkem výdaje                                684 386,74 Kč  

  

rozdíl - zisk/ztráta                                121 080,89 Kč  

  

stav účtu k 31.12.2019                                410 432,87 Kč  

stav pokladny k 31.12.2019                                    3 535,00 Kč  

celkem finanční prostředky k 31.12.2019                                413 967,87 Kč  

  

zpracoval:   Ivana Freharová  

 


