
 
 
 

 Členská schůze Chlamydie z.s. (dříve Chlamydie o.s.)                                 
25.6.2016 Olomouc- zápis, usnesení 

Restaurace SENIMO, OLOMOUC, zahájení v 11 hodin  
Program schůze: 
1/ Registrace, výběr členských příspěvků 
2/ Přivítání členů, hostů, počátek schůze 
3/ Schválení programu schůze 
4/ Souhrn aktivit za rok 2015 
5/ Zpráva účetní za rok 2015 
6/ Rozpočet na r. 2016, plán činnosti na rok 2016 
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 schůze 
+Přivítání- schůzi vede dle stanov: předseda MUDr. Polcarová D. 
+Volba sčítače hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu: 
Sčítačem hlasů byl zvolen :  Ing. Bazala  E. 
Zapisovatelem byl zvolena:  MUDr.Polcarová D. 
Ověřovatelem byl zvolen :    K. Jiří 
      

3/ Schválení programu schůze 
Program schůze byl schválen nadpoloviční většinou přítomných   4     aktivních členů 
Na schůzi bylo přítomno, schůze byla celou dobu  usnášení schopná: 
aktivních členů    4   ,         přidružených členů  3   ,    hostů  0  
plných mocí bylo přijato k členství aktivnímu:    0   
plných mocí bylo přijato k členství přidruženému:   0 
 

4/ Souhrn aktivit z.s. za rok 2015 

Počet členů Chlamydie z.s.  aktivních  2015:   9  

Počet členů Chlamydie z.s.  přidružených  2015 :    42                                                                    
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Akce Chlamydie z.s. v roce 2015: 

+ Ing. Bazala Emil - 1. místopředseda Chlamydie  z.s. v roce 2015 kontaktoval tisk v ČR, 
zahraničí, píše dopisy stran chlamydiových infekcí do  jiných států, zasílá své články, shání 
finance, zodpovídá dotazy nemocných. Počátkem roku jím byl upozorněn p. ministr 
Bělobrádek i p. ministr Jurečka o nečinnosti ministerstva zdravotnictví, byli informování o 
onemocněních např. i v resortu zemědělství- výsledek- nemají zřejmě pro nás čas. V dubnu 
reklamace MZd ČR-ohledně jejich nečinnosti k jeho opakovanému podání problematiky 
chlamydiových infekcí- přístup ministerstva není vstřícný. Dále zajištuje překlady článků do 
angličtiny. Anglické verze byly zaslány jako upozornění na CDC a NIH- USA , WHO, EU 
(Dr.Dzintars), prof. Wank-SRN, ministerstvo zdravotnictví-Švédsko, Norsko, Nový Zéland, 
Rakousko, SRN, Velká Britanie, fi.Medac - Hamburk. Zkrácená verze byla zaslána řadě 
odborníků, převážně neurologů v nemocnicích ČR.  

+ Stále jsme v kontaktu s Koalice pro zdraví, o.p.s.: http://www.koaliceprozdravi.cz/  
bohužel pro nemocnost nás a našich lidí nejsme schopni se aktivně zapojit do akcí.            
Děkujeme za spolupráci. 
 
+ Podporujeme aktivitu stránek  www.chlamydie.info - pacientský web, kde mohou jak 
pacienti, tak i lékaři najít dostatek článků a informací týkajících se chlamydií. 
 
+ Spolupráce se SPRSV- Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu-                    
Byli jsme pozváni jako každoročně na jejich přednáškové dny- bohužel kvůli nemocnosti             
a pracovnímu vytíženi jsme nebyli schopni se zúčastnit. 
 
+ Jsme v kontaktu s Revma Ligou ČR:    http://www.revmaliga.cz/ -  s ostravskou pobočkou, 
MUDr. Polcarová se zúčastnila symbolicky jejich Souboje kroků.  
 
+Jako Chlamydie o.s. jsme byli nuceni podle nového občanského zákoníku se převést na 
Chlamydie z.s. - vše splnila osobně MUDr. Polcarová. Snažila se o zařízení setkání s p. 
ministrem Bělobrádkem- schůzka nevyšla, angažoval se mj. i aktivní člen pan K. (není času-  
a - ani zájmu pomoci dle názoru MUDr. Polcarové).  
 
+ Opakovaně schůzka MUDr. Polcarové s panem D, z jehož podnětu pak následovala schůzka 
29.12.2015 na Zú se sídlem v Ostravě: RNDr. A. Kloudová,  MUDr. H. Zelená,                  
MUDr. V. Novák a MUDr. J. Sagan.  Pana ředitele RNDr. P. Hapalu téma nezaujalo a 
nesetkal se s námi, ačkoliv jsme argumentovali tím, že Zú porušuje zákon.  
Resumé- dle  MUDr. V. Nováka (imunologie) neporušují zákon, pan doktor nemá dostatek 
času, aby se zaobíral jen tolika chlamydiky, navíc zrušil vysvětlení, doporučení pro ošetřující  
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lékaře pod laboratorními nálezy, vyjádřil se, že titritidy léčit nebude. Dle infekčního lékařství 
je vše rovněž v pořádku (MUDr. J. Sagan- infekční lékařství FNO). Ani imunolog či 
infekcionista- žádný z  nich nezmění přístup k pacientům s chlamydiovou infekcí. 
 
+ Solen- http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2015/02/04.pdf -  článek v celonárodním 
časopise pro lékaře Urologie pro praxi: Diagnostika chlamydiových infekcí v urologii. Článek  
vznikl z popudu MUDr. Polcarové. 
 
+ Oslovení  k výzkumu-2/2015- nedošlo k spolupráci (kontaktoval nás Strongwest a.s.-
http://www.jaip.cz/soucasni-klienti). 
 
+ Jednotlivé dokumenty vyvěsíme na webu:   http://www.chlamydiezs.cz/  

 

5/ Zpráva účetní                                                                                            

Příjmy Chlamydie z.s. se v roce 2015 skládaly z následujících položek: 
 
- členské příspěvky         1560,00 Kč ( 9 akt. členů) 
- finanční dary                      1000,00 Kč 
- úroky z bankovního účtu                          2,90 Kč 
celkem příjmy z.s.  roce 2015                         2.562,90 Kč 
 
 
 
Výdaje Chlamydie z.s. se v roce 2015 skládaly z následujících položek: 
 
- kancelářské potřeby          2260,00 Kč 
- poplatky                                                              662,00Kč 
- pošta                                                                      47,00Kč 
- poplatky banka                                                      29,00Kč 
- webhosting, doména, webové stránky       2389,00 Kč 
- dohody o práci(překlad), účetnictví                 10076,00Kč 
 ----------------------------------------------------------------------------    
celkem výdaje Chlamydie z.s. v roce 2015:  15.463,00 Kč 
Účetnictví  zhotovila: p. Vilšerová 
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Resumé:  
Rok 2015 v hospodaření Chlamydie z.s. vykazuje záporný výsledek -12.900,10Kč. Výdaje 
byly větší než příjmy. Výdajové položky souvisely s účelem, pro který byl Chlamydie z.s. 
založen. 
Ke dni 31.12.2015 vlastní Chlamydie z.s. na účtě u Poštovní spořitelny v Ostravě 
28.236,21Kč a v pokladně 6.954,00Kč-  tj. celkem 35.190,21Kč 
 
 

6/ Rozpočet na r. 2016, plán činností na rok 2016 
 

+Finanční rozpočet rok 2016: 
 

Příjmy: 
členské příspěvky                                             2250,00 Kč   
příspěvek přidružených členů, legitimace         150,00 Kč 
úroky                                                                      5,00 Kč 
příspěvky na činnost, dary                               5000,00 Kč                                                                            
Celkem:                                                          7.405,00 Kč 

Výdaje:                                                                                                                                         
práce (externisté)                                           5000,00 Kč                                                                                              
kancelářské potřeby                                       1000.00 Kč                                                                                                                         
cestovné                                                         1500,00 Kč                                                                                                                           
telefony, poštovné                                          2000,00 Kč                                                                                                  
weby doména.                                                3500,00 Kč                                                                 
účetnictví                                                        1000,00 Kč                                                                    
poplatky bance                                                   40,00 Kč                                                                                                   
Celkem  :                                                      14.040,00 Kč 

              
+Plán činnosti na rok 2016: 

 
+ Přednáška pro SPRSV: dle možností -  podzim 2016 
 
+ 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. 
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+ Budeme se snažit téma předat opětovně na veřejnost- pokud najdeme další k spolupráci 
ochotné firmy, společnosti, s lékaři se budeme snažit umístit naši problematiku do lékařských 
časopisů, médií. 
  
+ Oslovíme lékařské odborné společností ohledně možností spolupráce, uveřejnění našeho 
webu na jejich stránky. 
 
+ MZd ČR,  SZú, Zú -  opětovně je oslovíme k vyjádření se k tématu, jejich vztahu 
k problematice, naplňování zákona. 
 
+ Poslance PČR, členy senátu-  oslovíme opakovaně během tohoto a 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. 
 
+ Spolupráce s p. D- jeho podpora symbolicky finančně, podpora morální… 
 
+ Oslovíme sponzory k financování naší činnosti, výzkumu v ČR.  
 
+ Názor MUDr. Polcarové - jedině lidé jsou schopni svými podněty na MZd, politikům, 
Odborným společnostem- a to svým opětovným a opakovaným oslovováním něco změnit- 
vypíšeme na stránky odkazy na kontakty. 

 
 

7/ Usnesení členské schůze Chlamydie z.s. ze dne 25.6.2016, závěr 
 
1) Schůze členů byla usnášení schopná po celou dobu průběhu schůze.  
    Aktivní členové schválili program schůze, podle něhož se jednalo a který   
    je součástí zápisu. Součástí zápisu je prezenční listina, usnesení.    
    Schůze proběhla dle stanov. Možné připomínky k návrhu usnesení předloženého  
    představenstvem budou doplněny o návrhy zúčastněných na schůzi. 
                                                                   
2) Byla přijata a schválená zpráva o finančním hospodaření sdružení/z.s za rok 2015. Byl    
    schválen finanční plán na rok 2016, 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) Děkujeme za dobrovolnou práci v r. 2015 představenstvu, zvláště                 
     p. Ing.  Bazalovi, MUDr. Polcarové. Děkujeme - členům Chlamydie z.s. a  nemocným,  
     kteří nás v ČR podporují.  Děkujeme firmě Solen a výše uvedeným občanským  
     organizacím i ojedinělým sponzorům za naši podporu, které si velice vážíme. 
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  5) Podpoříme dle svých možností p.D.- jeho dopis uložen v sídle, nemáme  
       svolení jej uveřejnit na stránkách.   
   
  6) Nadále je téma chlamydií zesměšňováno a shazováno se stolu, jak jsme zažili v prosinci   
      2015 na Zú se sídlem v Ostravě (MUDr.Novák za imunologii, MUDr. Sagan za     
      infekční lékařství).  
      Situace je neuspokojivá po stránce informovanosti lékařů, vyhledávání, léčby       
      pacientů s dg. chlamydiové infekce ze strany státu (prevence, screening, léčba   
      akutní a chronická, chronická infekce, komplikace, uznání tématu závažným). 
      Stát porušuje zákon, na  SZú nejsou dohledatelné v přehledu sběrných dat  
      např. chlamydiové infekce trachomatis. Dle nás nejsou zřejmě ani lékaři zasílány  
      statististické údaje o záchytu např. této infekce na periferii.. 
      Lékaři se nadále staví k pacientům dle svého svědomí a dle toho zda jsou ve vleku  
      nadřízených- s popíráním problému, nihilismem, léčba pacientů se    
      odehrává dle odvahy toho kterého lékaře. 
      Ohrazujeme se opakovaně proti psychiatrizování těchto pacientů. 
  
    7/ Členové z.s. se nabízejí k 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 multisystémovým s dopady do všech oborů medicíny. 
       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  
       života celé populace.  
       Chceme po státu preventivní a screeningové programy, dodržování zákona, např. CTr 
       hlášení lékaři, oficiálnímu vyvěšení dat na stránkách statistik SZú (nejen chl. psittaci),    
       Ve spolupráci s vytipovanými lékařskými subjekty se budeme snažit- za podpory státu a  
       ne sami, jak nám bylo před pár lety na MZd doporučeno- aby do celostátních studií     
       konečně byly zařazeny chlamydiové infekce, započaly seriózní diagnostické a léčebné    
       studie, se zpracováním reprezentativních vzorků anamnestických údajů postižených  
       pacientů, chceme podporovat efektivní léčbu pacientů.                                     
       Stát dodnes nedokázal vytvořit ani minimální soubor pacientů se zdravotními  
       komplikacemi, jak se to podařilo před léty nám, a dokonce ještě i tuto naši snahu  
       devalvuje.          
     
    8) Vyzýváme nemocné proto v ČR, aby se obraceli mj. přímo se svými problémy na  
      MZd a poslance, společnost infekčního lékařství, SZú - jedině aktivní četnost stížností  
      pacientů prokáže nutnost řešení problému. Přidáváme odkazy níže.                  
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PSP ČR odkazy: 
       http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182    poslanci a orgány 
       http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192    poslanci PSP ČR 
       http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=182 
       http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=670     
       http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?v=1  poslanci dle výborů                                                               
       http://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?f1=8&f2=6&l=cz&id=1128  výbor pro zdravotnictví                
       http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4501 Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 
tělovýchovu 
                                        Senát Parlamentu ČR:  
http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=6.6.2016&O=10&par_1=V  
http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=6.6.2016&O=10&par_2=344  
http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&ke_dni=6.6.2016&O=10&par_2=347  
                                      Společnost infekčního lékařství 
                                           http://www.infekce.cz/                                                                                          
                                        SZú Praha a lokální pobočky  
http://www.szu.cz/,                               http://www.szu.cz/programove-priority  
http://www.szu.cz/tema/prevence/infekcni-nemoci                                 
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy  
 
Doplnění  usnesení  na  schůzi  náměty členů:   debata   1      listů,    
usnesení přijata beze změn:  ano        ,    se změnami   0 ano 
Usnesení bylo přijato tímto počtem hlasů aktivních členů:  
Pro :   4       ,       plné moci pro : 0        
Proti :   0                    
Nezúčastnilo se hlasování aktivních členů : 0                                                                    
 
 
Výroční  zpráva  představenstva  má:  stran  7  , obsahuje mj. zprávu účetní, usnesení  
                                                                  presenční listinu ze dne  25.6.2016 
                                                                  stran příloh debaty   1  listy 
Zapisovatel: MUDr. Polcarová D.  
 
Další členové:  Ing. Bazala E.,  F.Renáta 
 
Ověřovatel:   K.Jiří 
 
Olomouc 25.6.2016 
Poznámka:  Chlamydie z.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 Chlamydie z.s.                                                                                        
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Diskuse k usnesení na členské schůzi Chlamydie z.s. dne 25.6.2016 
 

 
 
1/ Ing. Bazala-  poslat doporučenou písemnou žádost Zdravotnímu výboru  PSP ČR  s žádostí                    
o odborné šetření ( grant-  Vliv spící formy chlamydiové  infekce  na  lidskou  populaci).                        
Přepošle pak  MUDr. Polcarová  za Chlamydie z.s. 
 
 
2/ Pan K. Jiří -  zaps. spolek musí dále, stejně tak jako členové, a jak činí i on -předávat informace 
lékařům v ČR a ve světě. 
 
 
3/Ing. Bazala- zvýšit  aktivitu z.s.  směrem k lékařům, zahran. institucím 
 
 
 
4/Podpora pana D.- při soudu- finančně do 3.000 – 5.000Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci  25.6.2016 
 
 
MUDr. Polcarová D. 
 
Ing. Bazala Emil 
 
F. Renáta 
 
K. Jiří 
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