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Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 24.04.2015
Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice
Motol, V Úvalu 84, Praha 5
1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil Mgr. Michal Šimůnek v 16:30 hod.
Valné hromady se zúčastnilo 53 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho bylo přítomno
12 hlasujících a na základě plné moci bylo 41 platných hlasů. Ke dni konání Valné hromady
měla Společnost C-M-T 190 řádných členů. Aby byla Valná hromada usnášeníschopná, je
potřeba účast 25% členů, tj. 48 osob. Valná hromada byla prohlášená za usnášeníschopnou.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení
programu valné hromady
Valné hromadě bylo navrženo následující složení orgánů valné hromady:
• předseda valné hromady – Mgr. Michal Šimůnek
• zapisovatel – Pavla Šimůnková
• ověřovatel zápisu – Alena Mašková
Pro
53
Proti
0
Zdrželi se
0
Navržené osoby byly zvoleny.
Předseda valné hromady informoval o programu valné hromady a navrhl rozšíření o bod
„Volba nových členů revizní komise Společnosti“. Předseda valné hromady dal poté hlasovat
o programu valné hromady.
Pro
53
Proti
0
Zdrželi se
0
Program valné hromady byl schválen.
3. Informace o činnosti Společnosti C-M-T v roce 2014
Předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek informoval valnou hromadu a seznámil
účastníky s níže uvedenou činností Společnosti v roce 2014.
• Ve dnech 19.-21.09.2014 se uskutečnil víkendový odborný seminář Společnosti
C-M-T v Praze v hotelu Centrum Mariapoli k 15. výročí existence Společnosti.
• Víkendové relaxační setkání členů Společnosti v Plzni ve dnech 25.-27.04.2014.
• Víkendové relaxační setkání členů Společnosti v Soběšicích v hotelu Pod Hořicí
v červnu 2014.
• Víkendové relaxační setkání členů Společnosti v Jeseníkách na Malé Moravě ve
dnech 04.-06.07.2014.
• Prezentace Společnosti C-M-T na VII. Neuromuskulárním kongresu v Brně – květen
2014.
• Prezentace Společnosti C-M-T na 28. Českém a Slovenském neurologickém sjezdu
v Ostravě - listopad 2014.
• Účast na slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta, jejíž součástí bylo poděkování
za podporu a rozvoj mobility hendikepovaných. Akci pod patronátem kardinála
Dominika Duky uspořádalo občanské sdružení Neposedíme manželů Folvarských,
mši vedl prof. Petr Piťha.
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Účast zástupců Společnosti C-M-T na závodech v orientačním běhu zdravotně
postižených v Přerově dne 04.05.2014.
• Účast zástupců Společnosti C-M-T na Noci snů pro zdravotně postižené v ZOO
Ostrava dne 19.06.2014.
• Společnost C-M-T se obrátila dopisem na ministra zdravotnictví ve věci změny
indikačního seznamu, díky němuž došlo k výrazné redukci lázeňské péče a její
dostupnosti i pro pacienty s CMT. Naše návrhy byly akceptovány.
• Společnost C-M-T se obrátila dopisem na ministryni práce a soc. věcí s důrazným
protestem proti působení JUDr. Miroslava Mitlöhnera ve vědecké radě Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR pro sociální práci v souvislosti s jeho článkem „K právním
a etickým problémům spojeným s narozením těžce malformovaného jedince“
v Časopise zdravotnického práva a bioetiky. JUDr. Mitlöhner po kritice na funkci
rezignoval.
• Společnost C-M-T se obrátila dopisem na ministryni práce a soc. věcí a též na
všechny poslance ve věci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Návrh zatím nebyl přijat.
• Společnost C-M-T ukončila své členství v NRZP v souvislosti s přijetím nových stanov
NRZP. činilo. Přijetím nových stanov byla Společnost C-M-T de facto z rady bez
dalšího vyloučena.
• Spolupráce se zahraničními organizacemi, zastupujícími pacienty s CMT (Itálie,
Francie)
• Existence stránek Společnosti CMT na Facebooku, rozšíření soc. poradenství i pro
jiná postižení.
• Společnost C-M-T je členskou organizací České asociace vzácných onemocnění
(ČAVO) a aktivně se podílí na její činnosti
• Příprava Bulletinu, příprava článků na web Společnosti, vypracování dotazů, sociální
poradenství při telefonických a e-mailových dotazech, zpracování námitek, odvolání,
žádostí a žalob.
Ve Společnosti C-M-T bylo ke dni konání valné hromady registrováno 190 řádných členů,
3 čestní členové a 42 spolupracujících lékařů z České republiky a ze Slovenska. Během roku
2014 výbor odsouhlasil přijetí 7 nových členů. 7 členů bylo vyňato z evidence z důvodu
nezaplacení členského příspěvku, 1 člen zemřel.
•

4. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky hospodaření za rok 2014, schválení zprávy
revizní komise
Výroční zprávu a návrh účetní závěrky za rok 2014, které vypracovala místopředsedkyně
a hospodářka Společnosti Ivana Jandová, přednesl předseda Společnosti Mgr. Michal
Šimůnek.
Pro
53
Proti
0
Zdrželi se
0
Výroční zpráva za rok 2014 a řádná účetní závěrka za rok 2014 byly schváleny.
Zprávu revizní komise, kterou vypracovala Ing. Renáta Prachařová, přednesl předseda
Společnosti Mgr. Michal Šimůnek.
Pro
53
Proti
0
Zdrželi se
0
Revizní zpráva byla schválena.
5. Schválení nových stanov.
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku došlo k přeměně všech stávajících
občanských sdružení na spolky. S tím vznikla všem těmto subjektům upravit do tří let i své
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stanovy. Definitivní znění návrhu nových stanov obdrželi všichni členové Společnosti
v Bulletinu zima 2014. Mgr. Šimůnek upozornil na zásadní změny stanov.
1. Název – nově bude náš spolek vystupovat pod názvem Společnost C-M-T, z. s.
Zkratka znamená „zapsaný spolek“.
2. Spolek již není registrován Ministerstvem vnitra, ale je zapsán ve spolkovém rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10085.
3. U povinností člena bylo změněno, že povinností člena je „platit členské příspěvky ve
výši stanovené valnou hromadou, a to nejpozději k 30. červnu příslušného
kalendářního roku“. Původně bylo do konce března.
4. Název revizní komise byl změněn na kontrolní komise, vychází z dikce občanského
zákoníku i zápisu do rejstříku.
5. U povinností valné hromady je nově uvedeno, že „stanovuje minimální výši členských
příspěvků“. Slovíčko minimální je uvedeno proto, abychom nikomu nebránili zaplatit
více, a nemuseli to posuzovat jako dar.
6. Zcela nově je řešen zánik spolku, úprava vychází přímo ze zákona.
K dalším změnám byly vzneseny protinávrhy, o kterých je nutno rozhodnout:
Funkční období všech volených funkcionářů navrhujeme čtyřleté. Občanský zákoník
připouští i pětileté, dosud jsme měli dvouleté. Petr Šiška navrhuje zachovat funkční období
dvouleté. Výbor odůvodňuje změnu ekonomickými důvody, každá volba se zapisuje do
spolkového rejstříku a je zpoplatněna.
Proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu:
Pro
0
Proti
53
Zdrželi se 0
Návrh nebyl schválen.
Nově je uvedeno, že „Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.“, nikoliv
2/3 jako dosud. Petr Šiška navrhuje text „Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou svých
členů.“.
Proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu:
Pro
53
Proti
0
Zdrželi se
0
Návrh byl schválen.
Co se týče statutárního orgánu, § 244 občanského zákoníku říká, že „Stanovy určí, je-li
statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).“. Není tedy možné, aby to
bylo jako dosud, kdy jsme měli 2 statutáry – předsedu a místopředsedu. Nově se navrhuje,
aby byl statutárním orgánem výbor. Michal Šimůnek navrhuje, aby statutárním zástupcem
byl pouze předseda, a to jak z ekonomických tak i provozních důvodů.
Proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu:
Pro
53
Proti
0
Zdrželi se
0
Návrh byl schválen.
Proběhlo hlasování o nových stanovách jako celku:
pro
53
proti
0
zdrželi se
0
Nové stanovy Společnosti C-M-T byly schváleny.
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Valná hromada pověřuje předsedu Mgr. Michala Šimůnka podáním Návrhu na změnu zápisu
spolku do veřejného rejstříku.
6. Volba nových členů revizní (kontrolní) komise Společnosti
Členové revizní komise byli zvoleni na loňské valné hromadě. Komise pracovala ve složení:
předsedkyně Ing. Renata Prachařová a členky Blanka Fialová a Hilda Šebestová.
Ing. Renata Prachařová oznámila před letošní valnou hromadou, že z pracovních důvodů
rezignuje na členství v komisi, Blanka Fialová nezaplatila členský příspěvek za rok 2014
a pozbyla členství. Mgr. Michal Šimůnek poděkoval Ing. Renatě Prachařové za práci ve
prospěch Společnosti. Na uvolněná místa navrhl Ivanu Štejnarovou a Alenu Maškovou.
Pro
53
Proti
0
Zdrželi se
0
Valná hromada zvolila nové členky revizní komise Společnosti C-M-T.
7. Plán činnosti a úkoly Společnosti na rok 2015
Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plánem činnosti a úkoly
Společnosti C-M-T v roce 2015:
• Žádost o dotaci na úřad vlády – schváleny dotace na činnost (40.000,- Kč) a Bulletin
(50.000,- Kč).
• Víkendové setkání členů Společnosti C-M-T a jejich přátel v Hustopečích ve dnech
08. – 10.05.2015.
8. Diskuse
Byla diskutována otázka poskytování lázeňské péče pacientům s CMT, problematika výměny
průkazů OZP a další aktuální témata.
Mgr. Michal Šimůnek informoval o prudkém zdražení tisku Bulletinu a přijatých opatřeních ke
snížení ceny: Do Bulletinu se budou dávat pouze věci související se Společností
a základní informace o novinkách v sociální oblasti. Ostatní články budeme dávat na
web a na facebook. Tím by se počet stránek výrazně snížil. Obálka bude černobílá ve
stejné gramáži jako ostatní stránky. Bulletin se bude posílat pouze členům,
spolupracujícím lékařům pouze v elektronické podobě. Tím, že se sníží počet stránek
a váha obálky, mohli bychom se dostat na základní poštovné.
Přítomní navrhli vydávání Bulletinu 3x ročně po 4 měsících, k takovému kroku však
vzhledem ke schválené dotaci bude možné přistoupit až v roce 2016.
MUDr. Radim Mazanec informoval o novince – cíleném masivně paralelním sekvenování
(NGS) panelu genů spojovaných s dědičnou neuropatií. Byla přislíbena přednáška na toto
téma na nejbližším odborném semináři Společnosti C-M-T.
9. Závěr
Valnou hromadu ukončil Mgr. Michal Šimůnek v 18:00 hodin.
V Praze dne 24.04.2015
..............................
Pavla Šimůnková, zapisovatelka

..............................
Mgr. Michal Šimůnek, předseda valné hromady

............................
Alena Mašková, ověřovatelka
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Přílohy
1.
Prezenční listina (k nahlédnutí na adrese sídla Společnosti)
2.
Jednací a volební řád
3.
Pozvánka na valnou hromadu
4.
Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2014
5.
Zpráva revizní komise za rok 2014

