
 

Shromáždění členů Chlamydie o.s. 30. 6. 2013 Olomouc 
- zápis, usnesení z místa: Švejk restaurant U Mačáků, zahájení v 10:30 hodin  

 
Program schůze: 
1/ Registrace, výběr členských příspěvků 
2/ Přivítání členů, hostů 
3/ Schválení programu shromáždění 
4/ Souhrn aktivit o.s. za poslední rok 
5/ Zpráva revizní komise a účetní zpráva 
6/ Plán činnosti na rok 2013-  rozpočet r. 2013, akce 
7/ Usnesení členů 
 

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

2) Počátek shromáždění 
+ Přivítání - schůzi vede dle stanov: předseda o.s  MUDr. Polcarová D 
+ Volba sčítače hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu: 
Sčítačem hlasů byla zvolena :  B.H. 
Zapisovatelem byla zvolena :  B.H. 
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 1, hostů 0 
• plných mocí bylo přijato k členství aktivnímu: 2 
• plných mocí bylo přijato k členství přidruženému: 1 

 
4/ Výroční zpráva- souhrn aktivit za rok 2012 

Počet členů: 

• Chlamydie o.s.  aktivních  2012:   23 platících aktivních členů                              

• Počet členů Chlamydie o.s.  přidružených  2012 :    47                                                                    
• Počet členů, kteří budou vyzváni k vyjádření se k členství:  44     

                                                              

Akce Chlamydie o.s. v roce 2012: 
 
8.11.2012: IV. Konference Chlamydiová infekce- zákeřný nepřítel Olomouc: naše příprava akce 
probíhala jako vždy celoročně, program byl opětovně pro lékařskou veřejnost zajímavý a věřím, že opětovně 
posunul informovanost v naší společnosti o kus dále.   

Odkaz: http://www.solen.cz/incpdfs/act-000133-0001_10_2.pdf      

 

Děkuji všem  přednášejícím za komplexní pohled na naší problematiku a témata ji komplexně doprovázející. 

Děkujeme firmě Solen a všem sponzorům za naší podporu, které si velice jménem pacientů a  o.s. vážíme. 



 

Ing.Bazala Emil  jakožto 1. místopředseda neúnavně kontaktuje stran chlamydios o.s. tisk český a světový, 
zasílá dopis  do ČT, TV Nova a další dopis do Poslanecké sněmovny, pro náměstka ministra  
zdravotnictví,  hlavního hygienika ČR. Ze stran oficiálních kruhů je odezvou pouze mlčení.                                                                                                        
Snaží se  o vyvolání spolupráce  s panem doc. MUDr. M. Hajdúchem, PhD- z Ústavu molekulární a 
translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dále se snaží o spolupráci na 
tématu s FN u sv. Anny v Brně- kde volá po výzkumu při FNUSA-ICRC: zde bohužel dle odpovědi  za  
doc. MUDr. Tomáše  Káry chlamydiová oblast není ve spektru výzkumu. Informuje prof. RNDr. M.  
Mašlána, CSc- rektora UP Olomouc, dále hejtmana Olomouckého kraje, Judr Haška M.- hejtmana  
jihomoravského kraje. Zodpovídá na dotazy nemocných v ČR. 

 
Oslovila nás média:    
Barrandov TV-  bohužel z důvodů časového zaneprázdnění jsme se za vedení ani za chlamydie info, 
nemohli zúčastnit.  Děkujeme tímto paní  R. H  za její příspěvek  v TV: 
http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/tv-barrandov-chlamydie-vedou-k-invalidite-nebo-
parkinsonovi_268400.html  
 
ČT 1-  pořad  o chlamydiových infekcích, v Sanatoriích Klímkovice natáčen dlouhý rozhovor,  z něhož 
v dokumentu použita je  krátká sekvence. 
ČT 1  3/2012 TEP 24 :  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/212411058130007/video/ 
-  jedná se zatím o nejzdařilejší projekt ve vysílání českých TV stran chlamydios. 
Děkujeme médiím za  zájem. 
  
Jsme členy Koalice pro zdraví: http://www.koaliceprozdravi.cz/  - zapojili jsme se do  akcí přes IT stránky 
na zadání, která k nám přišla  
 
Jsme  v kontaktu se stránkami:  www.chlamydie.info  - pacientský web, kde mohou pacienti  i lékaři najít 
dostatek  článků, informací ze světa . 
 
Spolupráce se SPRSV - Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu- přednášky pro naše 
organizace, vyjadřujeme podporu současně povinné sexuální výchově, stránky:     
http://www.planovanirodiny.cz/  
  
20. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOV Ě, PARDUBICE 13. - 15. září 2012  
https://www.email.cz/download/i/if_CRvPEJzBqIvhKvYmTaPretmR0uqATpXnPJvpZq8fp7xsSCqbMRud6
abxzhvXIzpKB1Lo/Pard_program12_cteni.pdf : MUDr. Drahomíra Polcarová  
,,Zdravotní a ekonomické dopady chlamydiových infekcí „ 
 

5.moravský region. kongres k sex. výchově Olomouc 10. A 11.2.2012: ,, Jak a co vyučovat o chlamydiové 
infekci“  - dr Polcarová 
 
Hradec Králové 5.5.2012- Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví: ,, Co by měl vědět 
zdravotnický pracovník o chlamydiových nákazách “ 
 
Informujeme se s Revma Liga ČR:    http://www.revmaliga.cz/ - zvláště  s ostravskou pobočkou    
 
Kontakt se SR -  MUDr. Kozma E, Košice:  společně  psaný dopis  na WHO 
http://www.chlamydieoz.sk/public/default/index/chlamydiosis  
Odpověď je jako vždy nezávazná, všeobecná bez dopadu do běžné péče o pacienty. 
 
Szú Praha- ze statistik dostupných na webu vypadly naprosto chlamydiové infekce, jen psitakosa  zůstala:  
http://www.szu.cz/publikace/data/kumulativni-nemocnost-vybranych-hlasenych-infekci-v-ceske  
http://www.szu.cz/surveillance-5  
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=67660&recShow=24&fulltext=&nr=473~2
F2008&part=&name=&rpp=15#parCnt  



V říjnu 2012  za  sdružení "Chlamydie, o.s."  pro potřeby pacienta vyjádření k mému zdravotnímu stavu a k 
stavu péče o pacienty s chlamydiovou infekcí a důsledkům dané infekce v ČR,  k soudu a  Evropskému 
soudu.. 
  
Jednotlivé dokumenty budou vyvěšeny na stránkách chlamydie o.s. 

 

5/ Účetní zpráva  a  Zpráva revizní komise- za poslední rok                                        

               
 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. H. R. 
revizní komise  - F. R. 
 
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 42.153,88 Kč a v pokladně 1.889,- Kč.  
Na konci hodnoceného období bankovní účet vykazoval zůstatek ve výši 30.695,12,-Kč a pokladna 
16.469,- Kč. 
 
Příjmy sdružení se v roce 2012 skládaly z následujících položek: 
 
- členské příspěvky           4.140,00 Kč (za 23 členů) 
- příspěvky na průkazku              150,00 Kč 
- příspěvky a finanční dary                      5.060,00 Kč 
- finanční dary                        8.840,00 Kč 
- úroky z bankovního účtu                   3,24 Kč 
celkem příjmy sdružení v roce 2012                 9.353,24 Kč 
 
Výdaje sdružení se v roce 2012 skládaly z následujících položek: 
 
- kancelářské potřeby                       68,00 Kč 
- webhosting, doména, webové stránky    4.627,00 Kč  
- telefonní poplatky       2.200,00 Kč 
- zpracování účetnictví roku 2010     1.500,00 Kč 
- poštovné              55,00 Kč 
- cestovné, ubytování                  1.548,00 Kč 
- vedení bankovního účtu                               105,00 Kč 
      
celkem výdaje sdružení v roce 2012                      10.103,00 Kč 
 
rozdíl mezi příjmy a výdaji v r. 2012 činí:              - 749,76 Kč. 
 



Příjmy za členské poplatky jsou od daně osvobozeny. Daňová povinnost za r. 2012 není žádná. 
Účetnictví za r. 2012 včetně daňového přiznání vyhotovila paní Vilšerová Alena - účetní. 
 
Revizní komise zkontrolovala veškeré doklady, týkající se r. 2012. Pokladní doklady příjmové od č. 1 do č. 
17, výdajové od č. 1 do č. 6. Zároveň byly zkontrolovány všechny bankovní výpisy od č. 1 do č. 12.  
 
Závěr:  
Hospodaření sdružení vykazuje záporný výsledek, výdaje byly o cca 750,- Kč větší než příjmy.  
Hospodaření nevykazuje žádné chyby, všechny výdajové položky přímo souvisely s účelem, pro který bylo 
sdružení založeno.  
Výdaje na cestovné byly vždy spojeny s aktivní účastí MUDr. Polcarové na kongresech a konferencích, 
náklady na ubytování nevznikly. 
Revisní komise kladně hodnotí aktivity MUDr. Polcarové, vedoucí k získání finančních darů pro sdružení. 
 
Zpracovala: 
F. R.  
V Ostravě dne 5. května 2013 

 
 

6/ Plán činnosti na rok 2013-  rozpočet r. 2013, akce  
 

     +Finanční rozpočet rok  2013: 
 

Příjmy: 
členské příspěvky                                          4500,00 Kč  ( 25 členů) 
příspěvek přidružených členů, legitimace       150,00 Kč 
úroky                                                                    4,00Kč 
příspěvek na činnost- dar                               5000,00Kč                                                                             
Celkem:                                                         9654,0 Kč 

Výdaje:                                                                                                                                              

kancelářské potřeby                                     100,0 Kč                                                                                                                            
cestovné                                                      1574,0Kč                                                                                                                           
telefony, poštovné                                      2060,00Kč                                                                                                  
weby, doména..                                          4800,0 Kč                                                                  
účetnictví                                                    1000,0 Kč                                                                      
poplatky bance                                             120,0Kč                                                                                                   
Celkem                                                      9654,0 Kč 
              
            
           
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plánované akce na další rok 2013: 
 

Přednášky pro SPRSV: dle možností sdružení 
Budeme pokračovat ve spolupráci s Koalicí pro zdraví, dalšími organizacemi společenskými, pacientskými. 
 
Konference V. Chlamydiová infekce zákeřný nepřítel- se nebude konat, budeme se snažit ve spolupráci s. f. 
Solen.cz  propagovat téma chlamydie o.s. lékařům alespoň formou přednášek na lékařských jiných akcích. 
Nejsme schopni aktuálně pořádat takto finančně náročnou akci, byť bychom si témata a lékaře jistě dokázali 
opětovně přilákat. Snad za další rok. Oslovíme lékařské společností odborných: možnosti spolupráce, 
informovanost přes ně jednotlivých oborů, přednášky pro zdravotníky a spolupráce s lékaři MZd ČR-  
opětovně oslovení, vyžádání si programů, prevence, detekce, vyjádření se k EPIDATu, znovu uznání 
problematiky. 
Hlášení nemocí na MZd a SZú  samotnými občany za naší podpory ( nesplněno 2012). 
 
Oslovení sponzorů k financování činnosti  Chlamydie o.s.,  výzkumu v ČR. 
 
Opětovně dopisy a kontakty  s dalšími pac. organizacemi, opětovně kontaktování WHO / WHO EU / CDC  
stran diagnostiky, léčby, uznání problematiky… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7/ Usnesení Shromáždění členů dne 30.6.2013 
 
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 i prezenční listina, Shromáždění proběhlo dle   
    stanov Chlamydie o.s. 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 2012, včetně  
    zprávy revizní. Byl schválen finanční plán na rok 2013, včetně akcí. Výše poplatků za   
    členství se zatím nemění, byť noví členové se hlásí stále častěji jako přidružení.  
    
 3) Představenstvo, ale i členové o.s. se budou snažit oslovovat aktivně možné sponzory.   
    Děkujeme všem sponzorům, pořadatelům, přednášejícím a jinak zúčastněným na našich  
    akcích a všem, kteří nás oslovili ke spolupráci- nesmírně si Vaší podpory a zájmu o téma  
    ceníme. 
 
4)Vyjadřujeme poděkování za nezištnou práci celému představenstvu Chlamydie o.s. ,    
    revizorovi p.R.F, děkujeme členům a  nemocným v ČR , kteří podávají návrhy k práci o.s. a  
    všem  lidem v ČR, kteří se o téma zajímají a kteří například  vystoupí i  v TV  např. paní R. 
 
5) Prodiskutovali jsme chlamydie v ČR, ve světě- u nás od r. 2010 jsou  Chl. Trachomatis  
   povinně hlášeny, toto se neděje pravidelně!   
   Situace je stále stejně neuspokojivá po stránce informovanosti společnosti, vyhledávání a  
   léčby pacientů s dg. chlamydiové infekce stran státu (prevence, screening, léčba akutní  
   a chronická, chronická infekce, komplikace, uznání tématu závažným).  
   Lékařů jsou lépe informování, jejich povědomí o chlamydiích  komplikacích narůstá.         
   Není stále jasné, kdo by pacienty měl vlastně léčit, jak vyplynulo i na Konferenci ( ORL,   
   oční, plícní, imunolog, infektolog, gynekolog, dermatovenerolog, PL, infekcionista ? atd.),    
   a hlavně- jak léčit, pokud problémy pacienta trvají, či dokonce progredují u chronické infekce.                              
   Ohrazujeme se opakovaně proti psychiatrizování těchto pacientů.  
 
6) Členové sdružení se nabízejí opětovně ke spolupráci s lékaři všech oborů, výzkumných   
    pracovišť na celém území ČR a vybízejí pacienty v ČR ke spolupráci s námi, protože    
   s chlamydiovou infekcí se dle WHO setká 80.-100.000.000 lidí na světě. Jde o statistická      
   data sbíraná, která ale naprosto nepodávají celkový pravdivý obraz- ne všechna onemocnění  
   jsou jak ve světě, tak i v ČR hlášena.  I přesto je však Chlamydie trachomatis nejčastěji   
   přenášenou infekcí celosvětově, včetně  EU a stále narůstá oproti jiným  sexuálně   
   přenosným infekcím (viz.  EU komise zpráva uveřejněná na webu sdružení. Myslíme si, že  
   toto onemocnění v ČR není 100% statisticky hlášené a zpracované.  
   Uznává se navíc, že s infekci Chlamydií plícní se setká 60-80% populace.   
     
   O Chlamydii psittaci- máme záznamy v minulých letech o 0-10 pacientech za rok, pokud byly nalezeny  
   v dokumentech. Existují asymptomatičtí nosiči v populaci všech chlamydií.  
   Chlamydie jsou příčinou jak akutních infekcí- např. zánětů dýchacích, očních,    
   močopohlavních cest, ale také v chronickém průběhu nemoci a při změnách imunitního  
   systému jsou příčinou neplodností mužů i žen, artritidy, účastní se ateromatosy (tedy   
   komplikací jako infarkty, mozkové příhody), chronické únavové syndromy, ReA , RS, rakovina  aj.   
 
Proto budeme opakovaně informovat MZd a další zodpovědné v ČR o situaci- trvá požadavek o.s. , 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 stále po státu 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 byly  zařazeny chlamydiové infekce, zahájeny seriózní diagnostické a léčebné studie, se zpracováním 
reprezentativních vzorků anamnestických údajů postižených pacientů, budeme podporovat efektivní léčbu 
pacientů...                                                                                  
    
 
Doplnění usnesení na schůzi náměty členů:  debata 1 list ,  usnesení přijata beze změn  
Usnesení bylo přijato tímto počtem  hlasů  aktivních  členů:  5 
  Pro: 5, plné moci: 2, proti: 0                         
  Nezúčastnilo se :  ---- 
                                                                         
Výroční zpráva představenstva má:    stran 5 + 2 str. usnesení  
                                                                  presenční listinu ze dne 30. 6. 2013 
                                                                  stran příloh debaty ..1list 
 
Zapisovatel:    B.H.                 
Další členové sdružení: Polcarová, Bazala 
Ověřovatel :    K.J.                
Olomouc  30. 6. 2013 
 
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 sdružení. 
MUDr. Polcarová D., předseda  sdružení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


