
Zápis z konference delegátů Společnosti dialyzovaných a transplantovaných 

Pastviny 23.11. – 25.11.2012 

 

1. Konference se účastní 17 delegátů. Konference je usnášeníschopná. 

2. P. Exner přednesl zprávu o hospodaření. 

3. Proběhla diskuse k nákladům na Stěžeň. P. Hromada doporučuje uspořádání výběrového 

řízení na tiskárnu. Tisk Stěžně 4/2012 bude zadán firmě V H Print.  

L. Jelínek informoval o tom, že firma Roche již nebude nadále přispívat na tisk Stěžně. Bude 

třeba platit redaktorku Stěžně, nejlépe formou dohody o provedení práce. Proběhla diskuse 

o distribuci Stěžně na dialýzy. L. Jelínek informoval o projekt EU na nové postele pro penzion, 

SDAT musí zaplatit 40procent z hodnoty projektu. Tato částka bude zaplacena Dialcorpem – o 

tuto částku se sníží splátky dluhu Dialcorpu. Diskutována možnost rekondic v roce 2013. 

Účastníci budou platit stejnou spoluúčast jako letos, zbytek doplatí Společnost DaT formou 

zápočtu s Dialcorpem vůči nájemnému. Budeme požadovat od Dialcorpu snížený celkové 

ceny za den pobytu oproti běžným zákazníkům penzionu. 

Do konce roku 2013 musí Dialcorp splatit celý dluh za nájemné. Část bude řešeno zápočtem 

na projekt EU a rekondice, zbytek v měsíčních splátkách - uzavřít o tom smlouvu. 

 

Mimo program – byla projednána žádost pana Jánošíka o prodej části pozemku u jeho chaty 

 

4. Zpráva o činnosti prezídia. Probrán problém s usnášení schopností.  Diskutována možnost 

snížit počet členů prezídia – nutnost změny stanov. Prezidium si stanoví jednací řád. 

Diskuse o Dialcorpu - návrh určení generálního auditora v Dialcorpu – budeme požadovat 

provedení auditu v Dialcorpu a budeme požadovat předání výsledků auditu.  Diskuse o 

možnosti rozdělení zisku Dialcorpu. Po účetní závěrce Dialcorpu budeme požadovat rozdělení 

zisku valnou hromadou. 

5. Byla přečtena zpráva M. Černé o Stěžni, cvičení a psychosociální poradně. 

6. Proběhla diskuze o možnostech pacientských organizací prosazovat své nároky. 

7. Ing. Hromada přečetl zprávu revizní komise. 

8. Diskuze ke zprávě – potřeba porovnat evidované smlouvy se smlouvami v Dialcorpu. Byl 

podán návrh na snížení základního jmění SDaT o ztrátu. Odsouhlaseno jednohlasně snížení 

jmění o kumulovanou ztrátu do roku 2011 včetně. 

9. Konference vyslechla zprávu L. Jelínka o Dialcorpu. Proběhla diskuze ke zprávě o Dialcorpu – 

je třeba ukončit soudní spor s Dialcorpem u soudu a převzít dokumenty od právníka.  

Ukončení sporu zajistí L.Jelínek na základě pověření prezídia.  V Dialcorpu má být vypsané 

výběrové řízení na ředitele. 

10. Byla zvolena volební komise ve složení Pavel Exner, Ivan Kaifer. 

11. Byla provedena volba revizní komise. 

12. Volební komise konstatuje, že revizní komise byla zvolena ve složení Ing. Hromada, Ing. Civín, 

Jana Bosáková. 

 

13. Byla provedena volba prezídia SDaT.  



14. Volební komise konstatuje, že do prezídia SDaT byly zvoleni: Alena Bládková, Jaroslava 

Čadová, Radoslava Exnerová, Pavel Exner, Magdalena Hrabětová, Ing. Antonín Herman, Ivan 

Kaifer, Lubomír Jelínek, Jan Pavlásek, Helena Plisková, Věra Šťastná,Josef Vávra, Miloslav 

Valenta, Jaroslav Zapletal, Hana Záveská. 

 

15. Jako náhradnice do prezídia byla zvolena Jana Švandrlíková. 

16. Konference vyslechla zprávy o činnosti poboček. 

17. Konference delegátů schválila plán práce na další období. Pokračovat v pravidelných 

činnostech společnosti. Rekondice proběhnou v rozsahu 595 pobytových dní na Pastvinách 

společnost doplatek 250 Kč za den. Rekondice v Mísečkách doplatí společnost do 35 tisíc za 

pobyt. V penzionu Pastviny bude probíhat hipoterapie. Pokusíme se zviditelnit problematiku 

dialyzovaných na pražském maratonu. 

18. Konference schválila zásady hospodaření na příští období. Budeme požadovat splacení dluhu 

Dialcorpu do konce roku 2013. Veškeré naše závazky vůči Dialcorpu budou řešeny formou 

zápočtu.  Byl odsouhlasen projekt na vybavení penzionu z dotace EU. Prezidium rozhodne o 

příspěvku pobočkám. 

19. Bylo odsouhlaseno usnesení konference. 

 

 


