
DebRA ČR Noviny byly vydána díky podpoře společnosti  

Milí čtenáři, 
s posledním měsícem roku 2012 je tu pro Vás další vydání DebRA ČR Novin.  Opět Vám přinášíme informace o tom, co 
nového se událo. Chtěli bychom Vám všem také poděkovat za přízeň v roce 2012 a popřát vše dobrého do roku násle-
dujícího. Na příští vydání se můžete těšit již v únoru příštího roku , kdy Vám nabídneme shrnutí tohoto roku a plán 
akcí na rok 2013. 

Příjemné čtení přeje  
Váš tým DebRA ČR  

                                                                                                                     prosinec č. 4/ 2012   
Milí přátelé, partneři, spolupracovníci a kolegové, 
je mi ctí vám všem poděkovat za vaši spolupráci a podporu na aktivitách, jež mají za cíl jediné: zkvalitnit život lidem 
s tzv. nemocí motýlích křídel. 
Jak sami víte, tento romantický název není ve své podstatě vůbec lehký a povznášející, jako jsou křídla motýla, jež se 
nesou v českém názvu této záludné nemoci. Naopak naši nemocní s EB společně se svými rodinami, díky své křehkosti 
kůže svádějí nelehký boj s touto doposud nevyléčitelnou nemocí. Děkujeme, že nám v tomto boji pomáháte svým zá-
jmem, odborným přístupem, aktivitami, financemi a dalšími možnými způsoby, kterými lze zkvalitnit život lidem s EB 
a jejich rodinám. 
Rok 2012 byl pro o.s. DebRA ČR velmi úspěšný a to zejména díky spolupráci s patronkou sdružení Jitkou Čvančarovou, 
díky které nepatří nemoc motýlích křídel již mezi neznámá onemocnění. Díky podpoře a spolupráci s partnerskými 
společnostmi jsme zrealizovali v průběhu roku projekty pro nemocné s EB. Podpora individuálních dárců pomohla pří-
mo samotným pacientům v zakoupení ošetřovacích materiálů, dalších pomůcek a jiných věcí, které udělali radost našim 
„motýlkům“. 

 DĚKUJEME VÁM VŠEM, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL. 

 Velké poděkování patří odborníkům Klinického EB Centra za jejich odbornou péči a přátelský přístup k nemocným 
s EB.         
           Alice Salamonová ředitelka sdružení 



Stejně jako v předchozích letech i letos se o. s. DebRA ČR zúčastnilo mezinárodní kongresu Debra Internatio-
nal, který se konal v kanadském Torontu. Letošní kongres byl zaměřen především na ošetřování pacientů, lékařskou 
péči a výzkum v oblasti problematiky EB, proto jsme velmi rádi, že na Debra International kongres 2012 doprovodila 
naši pracovnici Anitu Gaillyovou i paní primářka Bučková, Ph.D., koordinátorka Klinického EB Centra v Brně. Díky 
naší účasti na kongresu jsme získali také přesnější informace o celosvětovém registru EB pacientů, kterému bude v příš-
tím roce věnována jedna z přednášek na výroční konferenci DebRA ČR, a také o mezinárodním osvětovém týdnu pro 
EB, který probíhá na konci října. O obojím se dočtete v dalších článcích. 

Velmi důležitá byla rovněž účast zástupců brněnského EB Centra na 1. konference EB Clinet, která proběhla 
letos v říjnu v Salzburgu. Jednalo se o setkání odborníků na problematiku EB z celého světa, kde proběhla prezentace 
jednotlivých EB Center. České EB Centrum dlouhodobě spolupracuje s centrem pro diagnostiku EB v rakouském 
Salzburgu, EB Haus. Na konferenci byla jeho práce velmi pozitivně hodnocena a byla předjednána další spolupráce 
zejména s východoevropskými státy.                                
                     (HB, AG) 

Mezinárodní konference o problematice EB v roce 2012 
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Pozvánka na zasedání Valné hromady o.s. DebRA ČR 

 Poslední říjnový týden (od 25. do 31. října) je celosvětově určen jako týden osvěty o vzácném vrozeném onemoc-
nění Epidermolysis bullosa congenita (EB), tzv. nemoci motýlích křídel. Tradiční osvětová kampaň na podporu dětí a 

dospělých, kteří trpí tímto raritním genetickým onemocněním, má původ v 
Kanadě a v letošním roce se k ní připojili organizace i jednotlivci z minimál-
ně 77 zemí na celém světě, včetně organizace DebRA v České republice. 
  24. října, tedy v předvečer tohoto týdne, představila DebRA ČR své 
aktivity a plány v italské restauraci La Vita e Bella v centru Prahy. Proběhla 
zde vernisáž výstavy exkluzivních fotografií Jitky Čvančarové pro projekt 
12 plus 12. Spojení s restaurací La Vita e Bella není náhodné. Snahou restau-
race je dlouhodobě přispívat ke zkvalitnění života lidí s nemocí motýlích 
křídel.  
  V Brně v Dětské nemocnici FN Brno proběhla v rámci osvětovém 
týdne výstavu fotografií z druhého ročníku projektu 12 plus 12. Pacienti, 
zaměstnanci i další návštěvníci nemocnice měli možnost v rámci Meziná-
rodního týdne osvěty pro EB shlédnout v Teyschlově hale výstavu fotogra-
fií, která putovala od loňského podzimu po celé České republice. V Brně již 
byla k vidění loni před Vánocemi před budovou Mahenova divadla. Na 
podzim se do Brna opět na několik dní vrátila, aby zde završila svou pouť. 

(MH, AG) 

Konec října patřil motýlím křídlům 

Bezplatna linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu! 

Dovolujeme si pozvat všechny členy o. s. DebRA ČR i uživatele služeb organizace na zasedání valné hromady 
občanského sdružení, které se uskuteční dne 12. ledna 2013 v Brně, v hotelu Slovan na ul. Lidická 23. 

Od 11:00 do 12:00 bude pro účastníky zasedání připraven oběd formou bufetu (hradí o. s. DebRA ČR) přímo v 
sále, kde od 12:00 do 17:00 proběhne zasedání. Program zasedání naleznete v příloze DebRA ČR Novin. 

Stávající uživatelé služeb o.s. DebRA ČR, kteří nejsou dosud členy valné hromady, mohou v případě zájmu o 
členství na místě zažádat. 
 Tato pozvánka byla již e-mailem zaslána společně s dopisem předsedy valné hromady všem členům valné hro-
mady dne 11. 12. 2012.  Prosíme ty, kteří doposud nepotvrdili svou účast na zasedání 12. 1. 2013, o jejich reakci, zda se 
budou zasedání účastnit či nikoli a to zasíláním e-mailu ředitelce sdružení alice.salamonova@debra-cz.org (+ v kopii 
předsedovi valné hromady na adresu: rstrycek@centrum.cz). Podle počtu předem přihlášených účastníků bude objed-
nána strava. 

Předem děkujeme za Váš zájem a aktivní účast na zasedání valné hromady. 
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Nová kuchařka pro pacienty s EB  

 Předání šeku od Petry Janů 

 Narozeninové turné Petry Janů vyvr-
cholilo vystoupením v pražské Lucerně 19. 
listopadu 2012.  
 Petra Janů se rozhodla pojmout koncert 
nejen jako oslavu svého životního jubilea ale 
také jako benefiční akci. Během slavnostního 
večera předala patronce družení o. s. DebRA 
ČR Jitce Čvančarové šek na částku 75 000,- Kč 
pro podporu sdružení DebRA ČR. 

 

Velice tímto děkujeme Petře Janů, Martinovi Francovi a Míše Kocourkové za tuto pomoc  
         a podporu nemocným s EB!      (AS) 

75 000,- 

DebRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 

O. s. DebRA ČR vydává novou brožuru s názvem Kuchařka pro pacienty s EB – jak zvýšit příjem bílkovin 
(nezrající sýry a tvarohy). Tato kuchařka, stejně jako všechny ostatní brožury, které o.s. DebRA ČR vydává, bude pro 
naše uživatele služeb zdarma k vyzvednutí  v kanceláři organizace.  

Výživa je pro všechny pacienty s EB důležitým tématem a proto naše nutriční terapeutka Ing. Bc. Gabriela 
Janíčková vytvořila tuto publikaci. To nejkvalitnější, tělu nejpřirozenější a hlavně i nejchutnější se totiž skrývá ve stravě 
samotné. Přes všechny komplikace s příjmem potravy i obtížným vylučováním je velmi důležité si denně hlídat množ-
ství přijatých bílkovin ve stravě, obzvláště trpíte-li závažnější formou EB. Tato brožura se snaží pacienty s EB a jejich 
rodiny motivovat ke spolupráci a snaze udržet si co nejlepší zdravotní stav a předcházet tak dlouhodobě se hojícím 
ranám a snížené obranyschopnosti organizmu. 

Recepty v kuchařce jsou v souladu s nutričními potřebami pacientů – nejen, že obsahují kvalitní, jednoduše 
stravitelné bílkoviny, ale i samotná jídla jsou většinou měkká až kašovitá a přesto plná chuti! Tato mini kuchařka se 
věnuje potravinám přirozeně bohatým na lehce stravitelné bílkoviny, které v malém množství mohou velmi účinně 
doplnit denní doporučené množství – nezrající měkké sýry a tvarohy. Kuchařka přináší několik typů, jak tyto běžné 
suroviny využívat v praxi a jak v jídle „schovat“ Protifar či Nutridrink tak, aby si ho vaše dítko nevšimlo  

V novém roce pak chystáme další kuchařku věnující se taktéž bílkovinám, ale z trošku jiného soudku. S vašimi 
připomínkami, recepty či tipy se s námi můžete podělit.  

Vyzkoušejte jeden z receptů:     

Kinder mléčný řez 
 

Krém:     cukr moučka   
 125 g másla   
 1 kelímek kysané smetany /šlehačky 
 500 g měkký tvaroh 
 

Těsto:     1/3 balíčku kakaa   
 2 lžíce oleje   
 1/4 balíčku prášek do pečiva   
 8 lžic cukr krupice   
 7 vajec   
 10 lžic polohrubé mouky 

Postup:  
 Vajíčka vyšleháme do pěny, přidáváme cukr, olej. Jakmile je vše vyšleháno, přidáme kakao a nakonec vmíchá-
me mouku s kypřícím práškem. Vymažeme a vysypeme moukou dva plechy a na každý dáme polovinu těsta. Těsta 
dáme péct na 180 °C na 7 - 8 minut. Upečené těsto necháme vychladnout. 
Zatím si připravíme náplň. Vyšleháme tvaroh, přidáme smetanu nebo bílý jogurt a máslo, cukr podle chuti a vyšlehá-
me do pěny. 
 Pak na jeden korpus namažeme náplň a druhým ho přikryjeme. Kinder mléčný řez dáme do lednice vychladit 
alespoň na 3 hodiny. Můžeme i polít čokoládou. Kinder mléčný řez nakrájíme a můžeme se do něj pustit. 

TIP: V tomto receptu můžeme do náplně použít několik odměrek Protifaru nebo Nutridrinku neutral – hezky se v tom 
množství ztratí. 

(GJ) 



Vernisáž výstavy fotografií 12 plus 12 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR  

Bezplatna linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každé pondělí a středu! 

 V pondělí 3.12. byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR představena výstava fotogra-
fií, které vznikly pro účely osvěty o životě s tzv. nemocí motýlích křídel. Osvětová kampaň, jejíž 
autorkou je herečka Jitka Čvančarová, patronka sdružení DebRA ČR, nese název 12 plus 12 a reali-
zátorem celé kampaně je organizace DebRA ČR. 
 Fotografie jsou dílem Lucie Robinson a jsou na nich zachyceni Karel Schwarzenberg, Tomáš 

Klus, Aneta Langerová, Petr Zuska, Aňa Geislerová, David Švehlík, Dan Bárta, Radek Jaroš, Jiří Bartoška, Libuše Šmucle-
rová, Ladislav Špaček, Pavlína Němcová. Fotografie představují pocity, potřeby a touhy lidí s EB. Křehkost, energie i 
úsilí jsou z fotografií patrné díky spojení s tanečníky Baletu Národního divadla, kteří se na focení aktivně podíleli.  
 Pan poslanec Jan Husák, který je příznivcem sdružení DebRA ČR, se zasloužil o to, aby představení nových foto-
grafií proběhlo právě na půdě Sněmovny. Vernisáž zahájila znělka, jejíž různé modifikace bude DebRA ČR využívat jako 
upoutávku na výstavu 12 plus 12. Baletní duet Čekání (choreografie Zuzana Šimáková, provedení Radka Příhodová, 
Adam Zvonař) symbolicky uvedl hodinový program, během něhož bylo představeno sdružení DebRA ČR, problematika 
vzácného onemocnění Epidermolysis bullosa congenita a osvětová kampaň o životě s tímto onemocněním 12 plus 12. 
Vernisáží milým slovem provedla ředitelka DebRA ČR Alice Salamonová a jako své hosty si pozvala pana poslance Jana 
Husáka, prim. MUDr. Hanu Bučkovou, PhD., primářku Kožního oddělení PEK FN Brno, koordinátorku činnosti Klinic-
kého EB Centra při FN Brno, Jitku Čvančarovou, patronku sdružení DebRA ČR a autorku osvětové kampaně 12 plus 12. 
Kvůli nemoci se museli z vernisáže omluvit dva z nejdůležitějších tvůrců fotografií – fotografka Lucie Robinson a umě-
lecký šéf Baletu Národního divadla Petr Zuska.    
 Vernisáže se kromě výše uvedených hostů zúčastnily i fotografované osobnosti Libuše Šmuclerová, Pavlína Něm-
cová, Radek Jaroš, Dan Bárta a Ladislav Špaček, z nichž všichni svým laskavým komentářem podpořili osvětovou kam-
paň. Pozvání na vernisáž přijalo více než 130 hostů a novináři z 21 redakcí. 
Slavnost zakončila dvěma skladbami saxofonistka Katka Vlastová, která 
bojuje s dystrofickou formou EB, což jí ovšem nebrání ve skvělém zvládnutí 
hry na saxofon. 
 Výstava 12 plus 12 bude od 11. prosince k vidění na náměstí Jana 
Palacha před Rudolfinem, a pak na řadě dalších míst v celé ČR. 
www.12plus12.cz  
 Rádi bychom poděkovali všem, kteří se účastnili vernisáže, za vytvo-
ření skvělé atmosféry, za upřímnou podporu a zájem! Speciální poděkování 
patří celému souboru Baletu Národního divadla. Našli jsme v těchto mla-
dých umělcích nadšené příznivce, což pro nás bylo trochu nečekané, ale o to 
více potěšující.  

Za spolupráci děkujeme: 
Generální partner * REPOWER Trading CZ 
Hlavní partner * SPP CZ 
Speciální partner * Balet Národního divadla 
Partneři * Refresh.cz, Konektor 
Pears Health Cyber, Lékárna.cz, Bauhaus, Teo-
consulting, C4P, Douglas, Babor, Hartmann 
Rico, Samuelson, Mirage, Dawson Production, 
Panavision, Yumi Boutique, Knihkupectví 
Luxor, Durabo, Thalia Picta 
* Nadace ČEZ 
* Nadace České pojišťovny 
Mediální partner * iLuxuryLife.cz 
 

Za hladký průběh vernisáže děkujeme: 

• Jitce Václavíkové, Ljubě Čechové (PSP ČR) 

• Janu Hájkoví (Orca Agency) 

• Zuzaně Šimákové (Balet ND) 

• Markétě Lopourové, Davidovi Plodkovi 
(PHC / lékárna.cz) 

• Ondřeji Zloskému 

• Alžbětě Plívové (TOP  09) 

• Luďkovi Kudláčkovi (TOP 09) 
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Specielní nabídka diářů a kalendářů 12 plus 12 

  DebRA ČR i v letošním roce připravila v rámci své osvětové kampa-
ně 12 plus 12 kolekci diářů a kalendářů na rok 2013. Nově je vám 
k dispozici dobročinný e-shop na webových stránkách www.12plus12.cz, 
zde také najdete více informací o projektu nebo o prodejních místech kalen-
dářů a diářů. 
 Ceny obojího zůstávají stejné jako v loňském roce, tedy 800 Kč za 
kalendář a 250 Kč za diář. Rádi bychom však uživatelům služeb o. s. Deb-
RA ČR nabídli zakoupení kalendářů a diářů za poloviční cenu, tedy ka-
lendář za cenu 400 Kč a diář za 125 Kč. Každá rodina s pacientem s EB mů-
že za tuto cenu objednat 2 kalendáře a 2 diáře. 
Diáře či kalendáře za zvýhodněné ceny objednávejte e-mailem u Magdy 
Hrudkové, magda.hrudkova@debra-cz.org. Objednané kalendáře či diáře 
si můžete vyzvednout v pracovně DebRA ČR v Dětské nemocnici v Brně, 
nebo vám budou poslány poštou na dobírku. Našim uživatelům služeb 
nebudeme účtovat poštovné a dobírkovné, tedy zaplatíte pouze cenu za 
objednané kalendáře a diáře.  

Věříme, že se Vám budou kalendáře líbit!             (MH)       



Na základě přání některých z Vás, jsme připravili informace o ubytování průvodce hospitalizovaného pacien-
ta v nemocnici a o poplatcích s tímto spojených. Celý text je umístěn na webových stránkách o. s. DebRA ČR pod Do-
kumenty. Zde uvádíme jeho zkrácenou verzi.  

Již jsme si asi všichni zvykli na to, že návštěvy u lékařů a pobyty v nemocnici jsou provázeny  
platbami tzv. regulačních poplatků. Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení  
nadužívání  zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující  
neslavné prvenství, a to nejen v Evropě. 

Poplatek se vybírá ve výši 30 Kč za návštěvu u lékaře či za recept, ve výši  

100 Kč za každý den hospitalizace a ve výši 90 Kč za pohotovostní službu. 

Kdo nemusí platit žádné regulační poplatky? 
Každý, kdo pobírá dávky v hmotné nouzi. Těmito dávkami jsou Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení a 

Mimořádná okamžitá pomoc. Při uplatnění tohoto nároku je nutné prokázat se potvrzením v hmotné nouzi vydaným 
pověřeným úřadem, které nesmí být starší 30 dní. Dále jsou od regulačních poplatků osvobozeny např. osoby umístěné 
v dětských domovech, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy či svěřené rozhod-
nutím soudu do pěstounské péče nebo ti pojištěnci, kterým jsou podle zákona o sociálních službách poskytovány poby-
tové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním 
režimem nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, avšak pouze v případě pokud u tohoto pojištěnce po úhradě 
za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800,- Kč nebo pokud nemá 
žádný příjem. O dalších výjimkách se dočtete v plném znění tohoto článku na našich internetových stránkách. 

Ubytování průvodce hospitalizovaného pacienta 
U pacientů s EB je často při hospitalizaci velmi prospěšná přítomnost pečovatele, tedy nejčastěji jednoho 

z rodičů. O přijetí průvodce rozhoduje přijímající lékař.  Pobyt průvodce hospitalizovaného pacienta je buď lékařem 
indikovaný, nebo je u dětských pacientů vyžádán samotným průvodcem. 

Pobyt průvodce je indikovaný, pokud je nutný vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta nebo vzhledem k 
nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. Náklady souvise-
jící s pobytem hradí příslušná zdravotní pojišťovna. Indikovaný průvodce hospitalizovaného pacienta hradí rovněž 
regulační poplatky ve výši 100,- Kč/den i za sebe (tedy nejen za pacienta). Strava je zajištěna od následujícího dne. 

Za indikovaný je vždy považován pobyt průvodce u dětí do dvou let věku bez ohledu na diagnózu, dále např. 
u dětí se ZTP, ZTP/P bez rozdílu věku nebo u onkologicky nemocných dětí v akutní fázi léčby bez rozdílu věku. Do 
šesti let dítěte je pobyt jeho průvodce hrazenou službou; u starších dětí musí být pobyt průvodce pojištěnce schválen 
revizním lékařem.  
  Jedná-li se o neindikovaný pobyt, tedy pobyt na žádost průvodce, hradí náklady pobytu sám průvodce. 

Ubytování pacienta na nadstandardním pokoji 
Pacienti mají možnost připlatit si za ubytování na tzv. nadstandardním pokoji. O možnostech využití nadstan-

dardních pokojů se na klinikách či oddělení informujte předem. Může se vám však stát, že se na nadstandardním poko-
ji ocitnete, aniž byste o to žádali… A to v případě, kdy kapacita oddělaní zkrátka nenabízí jinou možnost. Pokud je 
pacient umístěn na nadstandardním pokoji z provozních důvodů oddělení, nelze po něm úhradu za nadstandardní 
pokoj spravedlivě požadovat. Bylo by to možné pouze v případě, kdyby pacient mohl být  případně hospitalizován 
později, ale on z nějakého důvodu trvá na hospitalizaci již nyní, přičemž je informován o tom, že je volný pouze nad-
standardní pokoj, pak by byla úhrada zcela namístě. Pokud je ovšem pacient umístěn zdarma na nadstandardním po-
koji z provozních důvodů oddělení, musí být také připraven na situaci, kdy bude zdravotníky požádán, aby se přestě-
hoval na standardní pokoj, jakmile se tam uvolní místo. Pokud bude chtít setrvat na nadstandardním pokoji, měl by jej 
již od této chvíle hradit. 

Roční ochranný limit 
Roční ochranný limit je maximální částka, kterou můžete za poplatky ročně vydat. Pro dospělé pacienty 

nad 18 let až do věkové hranice 65 let je tento limit stanoven na 5000 Kč. U dětí do 18 let a osob starších 65 let je limit  
poloviční, tedy 2500 Kč. Nepočítají se sem ovšem poplatky za den strávený v nemocnici. Zdravotní pojišťovna, u které 
je klient pojištěn, je povinna naplňování limitu hlídat a po jeho překročení pacientovi započitatelné částky, o které byl 
limit překročen, vrátit. Pojišťovna zasílá peníze zpět do šedesáti dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překro-
čen. Loni VZP poslala »vratky« 431 tisícům lidí, dostali zpátky dohromady 385 milionů Kč. 

Podrobnější informace naleznete v Dokumentu zveřejněném na našich webových stránkách nebo na stránkách Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR a FN Brno. 

(AG)  
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Poplatky u lékaře a v nemocnici 

DebRA ČR Noviny byly vydána díky podpoře společnosti  



Celosvětový registr EB pacientů EB Care 

 Mezi aktivity DebRA ČR patří i spravování veřejné sbírky, z jejichž prostředků jsou podporováni nemocní s EB. 
Z každého přijatého daru však plynou pro obdarovaného i povinnosti. Dar jakožto takový, je z pohledu české legislati-
vy příjem. Každý příjem by pak měl podléhat dani z příjmu fyzických osob, které udává zákon č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, darovací a z převodu nemovitostí, v platném znění. Existují však výjimky, kdy jsou dary od daně darovací 
osvobozeny. Těmto výjimkám se věnuje § 20 odst. 13 a 14 výše uvedeného zákona: 

• Odst. 13 : Od daně darovací je osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která 
je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo 
na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky. 

• Odst. 14 : Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní 
účely, bezúplatné nabytí majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvlášt-
ního právního předpisu a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek, nejsou-li tato bezúplatná nabytí 
majetku od daně darovací osvobozena podle předchozích odstavců. 

 Dary, které o.s. DebRA ČR poskytuje jakoukoli hmotnou či nehmotnou formou ve finanční hodnotě do výše 
20 000,- Kč, ale i přesahujících 20 000,- Kč, jsou tedy od daně darovací osvobozeny. Abychom předešli jakýmkoli nejas-
nostem při jednání s finančním úřadem, připravujeme novou darovací smlouvu pro dar v hodnotě přesahující 20 000,- 
Kč., kde je přesně vymezen účel daru. 

POZOR!!! Přesto, že dar je od daně osvobozen na základě zákona č. 357/1992 Sb. - § 20 odst. 13 a 14., je obdarovaný 
za zákona povinen předložit místně příslušnému finančnímu úřadu podle místa bydliště daňové přiznání k dani 
darovací. Daňové přiznání je obdarovaný povinen podat v případě obdržení daru finanční hodnoty přesahující 20 000,- 
Kč ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí příslušného roku, jak stanovuje § 21 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí. 
 S veškerými dotazy na toto téma se můžete obracet na Ing. Bc. Gabrielu Janíčkovou     
      (773 982 299, gabriela.janickova@debra-cz.org).          (GJ)
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Danění darů z Veřejné sbírky – povinnosti obdarovaného 

Bezplatna linka DebRA ČR – volejte 800 11 55 73 každe ponděli a středu! 

   EB Care je prvním a jediným mezinárodním webovým registrem pro pacienty s epider-
molysis bullosa (EB). DEBRA International a americká DEBRA spolu s organizací pro vzácná onemocnění  Rare 
Disease Day 2012 a společností  Lotus Tissue Repair spustili první mezinárodní on-line registr pro všechny typy 
epidermolysis bullosa (EB), který je tvořen samotnými pacienty a jejich pečovateli. Registr je navržen tak, aby po-
mohl sesbírat co nejkompletnější data o EB a umožnil vědcům bližší náhled na příznaky, výskyt a závažnost tohoto 
vzácného genetického onemocnění. DEBRA doufá, že EB Care bude shromažďovat informace, které pomohou řídit 
tvorbu nových klinických studií a umožní lépe vyčíslit náklady spojené s léčbou EB. V konečném důsledku by měl re-
gistr poskytnout zvýšenou úroveň přístupu k informacím, které by mohly urychlit rozvoj a uvádění na trh nových, 
bezpečných a účinných způsobů léčby a ošetřování pacientů s EB. 

Rádi bychom povzbudit všechny pacienty s EB k registraci na EBCare.org. Registr EB Care byl zahájen v úno-
ru 2012, je přístupný on-line prostřednictvím internetu. Pro zapojení do databáze je nutné se zaregistrovat a vyplnit 
jednoduchý dotazník, který vám bude po registraci nadále přístupný. Zatím je registr dostupný pouze v angličtině. V 
budoucnu se plánuje rozvíjet další jazykové verze rejstříku pro usnadnění větší mezinárodní účasti.  

Před svým souhlasem s účastí v registru si prosím přečtěte bližší informace na www.ebcare.org nebo 
v dokumentu EB Care na www.debra-cz.org/dokumenty/ a s případnými dotazy se obraťte na Anitu Gaillyovou (773 
692 299, anita.gaillyova@debra-cz.org). Budete-li mít zájem, můžeme se domluvit i na pomoci s vyplněním registrační-
ho formuláře. 

Tento registr je jedinečná on-line databáze, která shromažďuje a ukládá osobní a klinické údaje poskytnuté 
pacienty se všemi formami EB. Tyto informace budou uchovávány 
jako důvěrné. Informace uložené v registru jsou poskytovány kvali-
fikovaným výzkumným pracovníkům a dalším zájemcům o studi-
um EB. Zapojením se EB Care, pomůžete vytvořit tento cenný zdroj, 
který v současné době neexistuje. V žádném případě se však neza-
vazujete podílet se na souvisejícím výzkumném projektu. Vaše 
osobní a důvěrné informace budou chráněny v souladu s platný-
mi normami a zákony Evropské unie a Spojených států a meziná-
rodními bezpečnostní předpisy pro ochranu soukromí. Výzkum-
ných pracovníků budou poskytovány pouze údaje neumožňující
       



identifikaci pacienta. Jakékoli zveřejnění identifikačních údajů o pacientovi je možné pouze na základě souhlasu paci-
enta získaného v souladu s právními předpisy.  
 Vize registru je vytvořit globální zdroj, který bude nakonec sloužit jako úložiště informací získaných od lidí, 
postižených všemi formami EB.  Cílem registru je usnadnit komunikaci mezi nemocnými s jejich rodinami a lékaři i 
dalšími zdravotníky zapojenými do léčby pacienta a mezi vědci, kteří pracují na rozvoji výzkumu diagnostiky a léčby 
všech forem EB. Dosažení stanovených cílů by mělo napomoci urychlení vývoje účinných způsobů léčby všech forem 
EB.                 (AG) 
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Zákazníci Lékárna.cz vědí, že pomáhají dobré věci 

Lékárna.cz, největší lékárna na českém internetu, podporuje pacienty s EB už několik let, veřejné sbírky pak 
pořádá od března 2009. Za tu dobu vybrala 728 599 korun – každý nakupující má možnost přispět libovolnou částkou 
na aktuální sbírku, která je vždy pečlivě dokumentovaná.  

„Průměrný příspěvek se pohybuje v rozmezí 30 až 40 korun, tisícikorunový dar ale není výjimkou a lidé při-
spívají i opakovaně. Nejvyšší dar od jednoho dárce je v součtu 6970 korun,“ říká Ing. Pavel Hrstka, ředitel Lékárna.cz. 
Sbírky na sebe navazují, jakmile zákazníci Lékárna.cz nasbírají potřebnou částku v jedné, střídá ji druhá. Jsou určeny 
pacientům a na webu detailně popsané tak, aby byly maximálně transparentní. O to se ostatně pečlivě stará Lucie 
Urválková. „Zákazníci už si u nás na DebRA zvykli, berou ji jako našeho partnera, vědí kam a na koho peníze jdou, a 
proto přispívají. Navíc DebRA je stále více vidět v médiích, a to také pomáhá,“ říká.  

Shrnuto, sečteno: do konce října letošního roku Lékárna.cz pomohla se šesti sbírkami a součet vybrané částky 
byl 266 953 Kč. Díky Lékárna.cz si tedy jeden z pacientů s EB užívá notebook (nasbíráno 3705 Kč), ošetřovací materiál 
slouží Olze (27 873 Kč) a Michalovi (39 484 Kč) i Lence (19 349 Kč), polohovací lehátko si jistě už užívá Lukáš (9000 Kč), 
Petra má své vysněné speciálně upravené auto (117 542 Kč) a další.  

Lékárna.cz je součástí společnosti Pears Health Cyber, která dlouhodobě podporuje DebRA finančně, ale i 
dobrovolnickou prací.               (RŽ) 

DebRA ČR Noviny byly vydány za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 

Nový člen týmu 

  Dovolte, bychom vám představili novou členku našeho týmu, psycholožku, Mgr. Lenku Tříletou. 
Vzhledem k tomu, že nemoci těla často velmi trápí i duši nemocného a jeho blízkých, jsme velmi rádi, že 
můžeme pacientům s EB nabídnout také podporu psychologa.  
 Slečnu Tříletou můžete kontaktovat na emailu trileta.lenka@gmail.com nebo telefonicky na čísle 
775 60 33 00. Osobně se pak můžete setkat přímo v Dětské nemocnici v Brně. 

Občanské sdružení DebRA ČR děkuje všem, kteří v roce 2012 podpořili činnost sdružení a navázali 
s námi aktivní spolupráci! 

Za podporu a spolupráci v tomto roce DĚKUJEME:  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Díky spolupráci a podpoře státní sféry, nadací a partnerských společností  jsme v roce 2012 zrealizovali tyto projekty 
pro nemocné s EB: 

• Ambulantní a terénní sociální služba 

• Výživové poradenství 

• Ediční činnost 

• Týdenní ozdravný pobyt - tuzemský 

• Čtrnáctidenní přímořský pobyt - Řecko 

• XI. Výroční Konference 

• Informační a osvětová kampaň – projekt 12plus12 



Kontakt na o.s. DebRA ČR: 

Kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno IČ : 26 66 69 52
Černopolní 9, 613 00 Brno Číslo účtu : 2039957319/0800
Webové stránky:. www.debra-cz.org Bezplatná linka: 800 11 55 73

Vydalo o.s. DebRA ČR , text: Hana Bučková, Lada Dlapková, Anita Gaillyová, Magda Hrudková, Gabriela Janíčková,  
Alice Salamonová, Romana Žatecká; editace: Anita Gaillyová, foto: archiv; náklad: 120 výtisků. 

 Děkujeme těmto partnerům, kteří podporují o.s. DebRA ČR. Je nám ctí, že jsou mnozí naši partneři 
již dlouhodobými podporovateli a spolupracujícími organizacemi! 

Generální partner roku 2012: 

 

 
 
Hlavní partner roku 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partneři roku 2012: 
 
MOD Play, Z Kruhu, Unicef, o.s. Život dětem,  Michael Lighting Prague s.r.o.,  Mőlnlycke healt care, Bauhaus, Tech-
niserv IT, ICZ, Novartis CZ, Teo Consulting, Foto Škoda, Yumi, For Life, Eaton, Storm skladem, FG Forrest, Havel 
Holásek, Allegro group, Autocont, Aqusoft, Exon, ETravel, CK Fisher, Hotel Slovan, ZŠ Vrchlabí, SOŠ Jihlava, Měs-
to Desná, Mebatex, Aukční dům Sýpka. Exekutorský úřad, SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí, Gateway internati-
onal, Leporelo, Finezza design, Eaton Elektronika s.r.o., Zdravotní klaun, Město Desná, DTEXPERT s.r.o. 

 

V průběhu roku podpořilo nemocné s EB celkem 90 individuálních dárců!!!  

Děkujeme všem  individuálním dárcům, kteří podpořili nemocné s EB 
v průběhu roku 2012. Díky této podpoře jsme pomohli 

23 pacientům s EB, 

naplnili jsme 53  žádostí pacientů s EB 

v celkové výši: 1 651 407,- Kč. Z toho  

jsme podpořili EB Centrum v nákupu ošetřovacího materiálu pro hospitalizova-
né pacienty ve výši: 

100 000,- Kč, zakoupili rehabilitační žíněnky do EB Centra: 5 000,-Kč. 

Díky podpoře a spolupráci s dárci jsme podpořili LF MU v zakoupení přístroje QUANTUM ve výši 500 000,- 

Kč. Tento přístroj je součástí klinické studie pro EB pacienty, jež bude zahájena v roce 2014. 

 
 
 
Děkujeme společnosti Mőnlycke, jež v průběhu roku poskytla bezplatně pacientům s EB ošetřovací ma-
teriály a zejména atraumatické krytí formátů, které nehradí zdravotní pojišťovny, přibližně ve výši 

200 000,- Kč. 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI  
LIDEM S NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL! 
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