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Zápis z výroční schůze 
Slezského klubu stomiků Ostrava 

Den konání:  6.3.2012    Místo konání: Diagnostické centrum Ostrava 1 

Přítomni: Viz prezenční listina (72 členů) 

Hosté:  Jana Sivková – firma ConvaTec  

 

Pokladník Jaroslav Opletal s Hedvikou Juřinovou vybírali členské příspěvky na rok 2012 ve výši 150,-Kč a 
anketu zájemců o připravované klubové akce v roce 2012. Paní  Šedová zapisovala prezenci a paní Nečasová 
zápis ze schůze.  

Průběh jednání: 

1. Zahájení: doc. Kreml  – přivítání přítomných a hostů, seznámení s programem schůze. 

2. Zpráva o činnosti  (Doc. Kreml) 

Zprávu o činnosti za uplynulé dvouleté funkční období přednesl předseda klubu. Uplynulý rok byl ve 
znamení oslav 20 let od založení klubu a byl velice úspěšný. – celkem se uskutečnilo 37 akcí. Každé druhé 
pondělí v měsíci se scházelo 15-20 členů v klubu ECHO ve Svinově. I v letošním roce se tam budeme 
scházet, ale máme potvrzeno pouze 1.pololetí a pak si z důvodu rekonstrukce budovy budeme nuceni zvolit 
jiné místo setkávání.. Program těchto schůzek by se měl ale více zaměřit na problematiku stomiků. Úspěšný 
byl rovněž Květinový den 11.5.2011, kdy jsme prodali s pomocí studentů Gymnázia na Matiční ul. 
V Ostravě a SZŠ Ostrava-Vítkovice 5291 kytiček a pro klub tak získali cca 42 tis. Kč. Z tohoto výtěžku 
jsme pak prodejcům kytiček dotovali snížení úhrady na některou z klubových akcí, vesměs rekondiční 
pobyt. Organizace této akce je velmi náročná a veliký dík si za to zaslouží Hedvika Juřinová a pokladník 
Opletal. O průběhu ostatních klubových akcí hovořil předseda na vánočním večírku a byly uveřejněny 
rovněž ve Zpravodaji, proto je již nyní nebudeme zmiňovat. Předseda  poděkoval všem sponzorům (9 firem 
se stomickými produkty a 5 ostatních sponzorů, Magistrát města Ostravy, Havířova, Nadace OKD a Nadace 
ČEZ). Dále hovořil o velké zásluze českého ILCO v čele s novou předsedkyní Marií Ředinovou při 
schvalování novely zákona 48/97 Sb., kdy se novelizoval zákon, ale příloha č. 3 o finančních a 
množstevních limitech zůstala nezměněna a za 15 let došlo k takovému nárůstu cen, že stomikům hrozily 
vysoké doplatky. Nakonec se podařilo novelizovat i tuto přílohu pro nás v přijatelné podobě. Podrobně se o 
ní můžete dočíst ve Zpravodaji českého ILCO 2/2011 a bude o ní hovořit i paní Jana Sivková. ILCO má 
nyní v Praze na Karlínském náměstí kancelář, vznikly 3 nové kluby v Kyjově, Olomouci a v Ústí n.Labem. 
Na jaře bude ustaven i v Českých Budějovicích. K dispozici je ILCO zpravodaj 2/2011 s tabulkou nových 
limitů- je potřeba je dát zejména praktickým lékařům, předepisujícím pomůcky.  

Výbor klubu pracoval od poslední výroční členské schůze 17.3.2010 ve složení: Kreml, Čermák(tito 
pracovali rovněž v předsednictvu českého ILCO ve funkci místopředsedů), Opletal, Nečasová, Rodryčová, 
Juřinová, Rohan, náhradník Šedová. Revizní komise pracovala ve složení: Zámečník, Odstrčilová, Demel a 
náhradník Strachoň. Ze zdravotních důvodů abdikoval v roce 2010 Jiří Zámečník a funkce předsedy RK se 
ujal Jiří Demel. V loňském roce v dubnu zemřela členka výboru B. Rodryčová a v prosinci S. Čermák. 
Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně a všichni členové výboru se zapojovali do přípravy klubových 
akcí velice aktivně. Členské schůze se konaly čtyřikrát ročně. Vyšla 4 čísla Zpravodaje klubu v rozsahu 12 
stran. Informace o našich akcích byly dále prezentovány v časopise Radim, Bulletinu Ligy proti rakovině 
Praha a v novinách HORNÍK. Klub má k dnešnímu dni 141 členů včetně 37 rodinných příslušníků. Od roku 
2004 zpracováváme společný plán akcí klubů Ostrava, Opava a Nový Jičín, nyní i Přerov a Olomouc, aby 
nedocházelo k překrývání termínů. Společný plán obsahoval 37 akcí rozmanitého charakteru. Veškeré 
plánované akce v roce 2011 se podařilo uskutečnit.  

 

 Granty v roce 2011: 
• Nadace ČEZ - 65 000 Kč 
• Magistrát města Ostravy - 70 000 Kč 
• Magistrát města Havířov -  6 000 Kč 
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Sponzoři klubu: 

ConvaTec (25 000), Coloplast (5 000), Dansac (10 000), B-Braun (17 000),Lipoelastic (11 500), ALP 
ecology (4 000), Sabrix (6 000), EAKIN (4 000), Welland (10 000), EBM Fr. Místek (10 000), ČSAD 
Reality (30000), Ing. Zmitko (10 000), Dotace ILCO (5000), Advokátní kancelář JUDr. Neuwirthové 
(15 000).  
V rámci mimosoudního vyrovnání pohledávky BHS Hotel jsme obdrželi 23 245,50 Kč, čistý výtěžek 
z prodeje kytiček LPR Praha činil 34 655,10 Kč. Z důvodu dobrého hospodaření doporučuje výbor 
ponechat výši  členského příspěvku pro rok 2012 v částce 150 Kč. 

3. Zpráva o hospodaření:  pokladník klubu J.Opletal 

Byla přeložena  zpráva o hospodaření klubu za rok 2011. V roce 2011 se nám podařilo získat dostatek 
finančních prostředků k uskutečnění všech plánovaných akcí a naše hospodaření skončilo s přebytkem cca 
35 tis.Kč. Celkové příjmy v roce 2011 činily 761 094,02 Kč  včetně zůstatku 174 118,67 Kč z  roku 2010. 
Celkové výdaje v roce 2011 byly 551 523,50 Kč. Zůstatek pro rok 2012 činí 209 570,52 Kč. Nezaplacené 
členské příspěvky za rok 2011 má 19 členů. 

4. Zpráva o revizi hospodaření: předseda revizní komise Ing.Jiří Demel 

13.2.2012 byla provedena revize hospodaření klubu za uplynulý rok. V hospodaření klubu nebyly shledány 
žádné vážnější nedostatky a revizní komise nemá k hospodaření  připomínky.    

5. Volby nového výboru a revizní komise 

Alena Nečasová zhodnotila práci jednotlivých členů výboru a revizní komise za uplynulé dva roky a 
představila členské schůzi členy nově navrhovaného výboru pro období dalších dvou let, jak ukládají 
stanovy našeho klubu. Byli zvoleni i náhradníci, kteří v případě dlouhodobé nemoci nebo odstoupení 
některého člena výboru či revizní komise budou kooptováni na jeho místo. 

Členská schůze zvolila nový výbor a novou revizní komisi pro období let 2012-2014 jednomyslně.  

 

Výbor klubu: 
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.  
Miroslava Paskonková 
Alena Nečasová 
Jaroslav Opletal 
Mgr. Jiřina Šedová 
Ing. Oldřich Rohan    
Hedvika Juřinová  

Náhradníci: Alena Kantorová 
  Květoslava Pobehová  

Revizní komise: 
Jan Strachoň 
Ing. Jiří Demel 
Jana Odstrčilová 

Náhradník :  

Marie Kašparová 

 

 Volba funkcionářů na prvním zasedání výboru: 
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. předseda, 
Ing. Oldřich Rohan místopředseda, 
Jaroslav Opletal pokladník, 
Alena Nečasová jednatelka. 

 Právo nakládat s účtem u ČS mají:  Jaroslav Opletal, Ing. Oldřich Rohan 

 Podpisové právo mají: Doc. RNDr. Pavel Kreml, Alena Nečasová, Hedvika Juřinová. 

6. Akce připravované pro rok 2012 (Kreml) 

Byla podána informace o podaných a přiznaných grantech (Magistrát Ostrava 55 000 Kč,  Havířov 6 000 
Kč, Nadace OKD 64 000 Kč, Nadace ČEZ 65 000 Kč). a předneseny hlavní akce na rok 2012. Klub má již 
přiznán grant z Magistrátu města Ostrava ve výši 55 tisíc na rekondiční pobyt. O ostatních dosud není 
rozhodnuto. Byly předneseny hlavní akce na rok 2012. Plán činnosti je koordinován s akcemi klubů 
v Opavě, Novém Jičíně a Přerově. Podrobnější informace a termíny byly zveřejněny v prvním čísle 
Zpravodaje (1/2012). Zájem o jednotlivé akce byl registrován na této členské schůzi, event. na základě 
telefonické dohody s pokladníkem klubu. Informace o oblíbené akci Šumná Ostrava 23.4. (Lázně 
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Klímkovice) a o prodeji kytiček na Dni proti rakovině 16.5.12. -výzva k maximální podpoře této akce, při 
které si můžeme sami vydělat peníze na činnost. Hlavním garantem  je i letos paní Hedvika Juřinová. Příští 
členská schůze bude 10.5. a zde členové, kteří se přihlásí, obdrží kytičky k prodeji.  Podrobné informace o 
akcích 2. a 3. čtvrtletí (především o klubovém zájezdě do Uherského Hradiště a na Velehrad a na 
Trojsetkání v Polsku) budou zveřejněny v příštím květnovém Zpravodaji a přihlašování a úhrada bude na 
členské schůzi 10.5. Podzimní rekondiční pobyt proběhne ve dnech 26.9.-30.9. 2012 v hotelu Jelenovská ve 
Valašských Kloboukách. Poslední velkou klubovou akcí bude vánoční večírek v Petřkovicích 17.12.12 a 
s rokem 2012 se rozloučíme jako vždy procházkou na Svinec 30.12.2012. Jarní zasedání českého ILCO se 
uskuteční 24.-25.3.2012 v Brně a za náš klub se zúčastní Kreml, Nečasová, Opletal. 

7. Prezentace  firmy ConvaTec 

Jana Sivková hovořila o limitech pomůcek v návaznosti na novou úhradovou vyhlášku. Podařilo se vyjednat 
to, že početní limity zůstávají stejné , naopak u ileostomiků se zvýšil limit podložek o 5 ks a tudíž budou 
pomůcky i nadále bez doplatků. Je nutné sledovat i finanční limity, zvláště u ochranných pomůcek 
(1 000 Kč/měs.), čistících prostředků (350 Kč/měs.), odstraňovač náplastí (300 Kč/měs.), deodorační 
prostředky (350 Kč/měs. a s podpisem RL). Se souhlasem RL budou i irigační soupravy, kýlní pásy a 
přídržné pásky (2 ks ročně, finanční limit 600 Kč/rok). Poradila stomikům zásadu, že pokud si nechají 
předepsat z řady ochranných a čistících prostředků vždy po 1 ks na měsíc, měli by se vejít do finančního 
limitu, protože firmy tomu uzpůsobily ceny. Jedná se také o odstranění nutnosti souhlasu revizního lékaře. 

Diskuse 
- p. Juřinová : znovu vyzvala členy, aby se přihlásili dle svých možností k prodeji kytiček a informovala 
o způsobu distribuce 

- p. Mlýnek – dotazuje se na situaci ve stomaporadně ve FNsP v Ostravě - Porubě. Odpověděl mu předseda 
Kreml – situace je již dobrá, změnila se stomasestra a poradna funguje vždy ve středu 8 – 12 hodin a 
předepisuje  stomikům veškeré pomůcky. Poukaz podepisuje primář chirurgie, proto se dohodne 
s pacientem, kam poukaz doručit a jakým způsobem bude chtít distribuci. 

- p. Šoch : dotazuje se, proč už firmy nedávají takové deníčky-kartu stomika, kde je seznam jejich výrobků 
s kódy a pacient si zde může zaznamenávat jednotlivé odběry pomůcek. Předseda Kreml se obrátí s tímto 
požadavkem na jednotlivé firmy. 

9.    Usnesení členské schůze 

Členská schůze schvaluje: 

♦ Zprávu  o činnosti klubu za rok 2011, 
♦ zprávu o hospodaření za rok 2011, 
♦ zprávu revizní komise za rok 2011, 
♦ volbu nového výboru ve složení: Juřinová, Nečasová, Kreml, Paskonková, Opletal, Rohan, Šedová, 

náhradník Kantorová, Pobehová a volbu revizní komise ve složení: Odstrčilová, Demel, Strachoň, náhradník 
Kašparová, 

♦ výši členského příspěvku 150,- Kč pro rok 2011, 
♦ příspěvek na telefon ve výši 10.800 Kč ročně pro nutné zajišťování klubových aktivit. Tato částka bude 

rozdělena mezi předsedu, místopředsedu, pokladníka, jednatele a případné další členy dle potřeb a 
rozhodnutí výboru klubu, 

♦ sazbu 5 Kč/km při užití auta pro potřeby klubu a proplácení jízdného za uskutečněné cesty k zajištění 
činnosti klubu.. 

Členská schůze ukládá novému výboru: 

♦ řádně připravit plánované akce v roce 2012 a zpracovat plán akcí pro rok 2013, 
♦ rozdělit funkce a  úkoly pro jednotlivé členy výboru a revizní komisi 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 

 

 

Zapsala : Alena Nečasová     Schválil :  Doc.Pavel Kreml  

          jednatelka                       předseda 
 


