
Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 11.03. 2011 

                                         
          
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 83 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho bylo přítomno 
30 hlasujících a na základě plné moci bylo 53 platných hlasů. Jednání se zúčastnili i 2 hosté. 
 
Ke dni konání Valné hromady měla Společnost C-M-T 198 řádných členů. Aby byla Valná 
hromada usnášeníschopná, je potřeba účast 25% členů, tj. 50 osob. Valná hromada byla 
prohlášená za usnášeníschopnou. 
(Prezenční listina – příloha č. 1) 

 
2. Schválení jednacího a volební řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu 

 
Valné hromadě bylo navrženo následující složení orgánů valné hromady: 
předseda valné hromady – Mgr. Michal Šimůnek 
zapisovatel – Bohuslava Sokolová  
ověřovatel zápisu – PaedDr. Jitka Molitorisová 
osoba pověřená sčítáním hlasů – Petr Fišer 
 
Schválení složení orgánů valné hromady 
pro                83      
proti              0 
zdrželi se      0  
 
Navržené osoby byly zvoleny. 
 
Předseda valné hromady dal hlasovat o jednacím a volebním řádu a o programu valné 
hromady, který byl uveden na pozvánkách, zaslaných všem členům Společnosti v zimním 
Bulletinu 2010.  
 
pro              83   
proti            0       
zdrželi se    0   
 
Jednací řád, volební řád a program valné hromady byl schválen. 
(Jednací a volební řád – příloha č. 2)  

(Program valné hromady – příloha č. 3) 

 

3. Informace o činnosti Společnosti C-M-T v roce 2010 

Předseda společnosti Mgr. Michal Šimůnek informoval valnou hromadu a seznámil účastníky 
s níže uvedenou činností Společnosti v roce 2010.  



 

• 21.-23.05.2010 se uskutečnil rekondiční víkendový pobyt Společnosti C-M-T v obci 
Soběšice u Sušice - účast 18 osob 

• Účast Společnosti na předávání cen MOSTY v Plzni. Společnost C-M-T nominovala 
do kategorie „Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením“ svého člena a bývalého 
předsedu Společnosti, Ing. Romana Folvarského za projekt „Ač sedíme, neposedíme“. 
Roman Folvarský byl vybrán do užšího finále pěti nominovaných. 

• Prezentace Společnosti na 21. Česko - slovenském neuromuskulárním sympoziu 
v Brně a na 44. Česko - slovenských dnech dětské neurologie v Brně. 

• Společnost C-M-T se přihlásila do 20. ročníku Adventních koncertů České televize s 
projektem "Pořízení genetického analyzátoru ABI 3130 pro vyšetření a výzkum příčin 
dědičné neuropatie Charcot - Marie - Tooth (CMT) u pacientů a jejich rodin v DNA 
laboratoři Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK". Projekt nebyl bohužel 
realizován. 

• Seminář Společnosti C-M-T v Janských Lázních ve dnech 15.-17.10.2010. 
• Spoluúčast na výzkumu FN Ostrava (MUDr. Krhút) - výzkum urogenitálních poruch 

pacientů CMT. Tohoto výzkumu se za Společnost CMT zúčastnila přes 70 osob. 
MUDr. Mazanec informoval o tomto výzkumu. V rámci statistického zhodnocení se 
objevují velmi zajímavé výstupy. Výsledky budou zveřejněny do konce roku 2011. 

• Zajištění vitamínů pro členy Společnosti C-M-T od firmy FAVEA. 
• V návaznosti na nabytí účinnosti Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu nevládním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy od 
01.02.2010, do kterých byla zařazena povinnost, aby každý příjemce dotace ze 
státního rozpočtu vedl podvojné účetnictví, vede Společnost počínaje rokem 2010 
v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., podvojné účetnictví. Byl zakoupen program a 
zajištěno školení, kterého se zúčastnila pí. Jandová. 

• Spolupráce s hlavním hygienikem ČR při zařazení diagnózy CMT do skupiny 
upřednostňující očkování proti H1N1. 

• Dotaz na Ministerstvo dopravy ČR, týkající se změn v úlevách pro zdravotně 
postižené osoby. 

• Podpora petice NRZP proti zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči 
• Příprava Bulletinu, příprava článků na web Společnosti C-M-T, vypracování dotazů, 

sociální poradenství při telefonických a e-mailových dotazech. 
• Společnost C-M-T vyjádřila nesouhlas s plány vedení FN v Motole ve věci 

specializované DNA laboratoře, byly odeslány dopisy ministru zdravotnictví MUDr. 
Leoši Hegerovi, řediteli FN v Motole JUDr. Ing. Miloslavu Ludvíkovi a řediteli 
Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Pavlu Horákovi. Uvedené pracoviště provádí 
DNA vyšetření pacientů a rodin s nemocí CMT. Velká část našich členů vděčí 
pracovníkům laboratoře v čele s Doc. Seemanem za potvrzení či upřesnění jejich 
diagnózy. Na toto téma proběhlo i jednání s ředitelem FN Motol JUDr. Ing. 
Ludvíkem, kterého se zúčastnil Doc. Seeman spolu Mgr. Šimůnkem. Následně byla 
předána petice proti zrušení specializované DNA laboratoře, kterou podepsalo cca 300 
osob, včetně lékařů z celé republiky. Na základě této skutečnosti se jednání Valné 
hromady zúčastnil jako host náměstek ředitele FN Motol MUDr. Martin Holcát, který 
reagoval na petici i osobní jednání, vedená s Doc. Seemanem a Mgr. Šimůnkem.  
Vysvětlil přítomným situaci. Petice je považována ze strany FN jako nátlak. MUDr. 
Holcát požádal přítomné o akceptování tohoto rozhodnutí a uvedl, že stanovisko je 
konečné. Jelikož zdravotní pojišťovny nechtějí přistoupit na úhrady genetického 



vyšetření DNA laboratoří, přejdou tato vyšetření pod Ústav biologického lékařství a 
genetiky pod vedením prof. Macka. Pro pacienty se tímto postupem nic nemění. Doc. 
Seeman poděkoval všem zúčastněným za podporu a upozornil, že vytržení dobře 
fungující specializované laboratoře z Kliniky dětské neurologie nepovažuje za dobrý 
krok.  

• Předseda Společnosti Mgr. Šimůnek v této souvislosti informoval o nekorektním 
postupu předsedy NRZP Václava Krásy, který nejprve podpořil petici Společnosti 
CMT svým podpisem a po telefonátu ředitele FN Motol Ing. Ludvíka svůj podpis 
odvolal, aniž o tom naši Společnost informoval. Mgr. Šimůnek měl v úmyslu 
navrhnout Valné hromadě vystoupení Společnosti C-M-T z NRZP. Vzhledem 
k současné situaci v souvislosti s chystanou tzv. sociální reformou však od tohoto 
návrhu upustil, protože je potřeba, aby v této době všichni postižení zůstali jednotní a 
prosazovali společný cíl. Přesto vyjádřil velké zklamání z chování předsedy NRZP. 
PaedDr. Jitka Molitorisová v diskusi zhodnotila záslužnou práci p. Krásy, kterou 
vykonává pro zdravotně postižené a jeho pozici v NRZP. Vyzdvihla nutnost setrvat 
v NRZP. 

Ve Společnosti C-M-T bylo ke dni 31.12.2010 registrováno 197 řádných členů, 3 čestní 
členové,  41 spolupracujících lékařů z České republiky a 13 lékařů ze Slovenska. Během roku 
2010 výbor odsouhlasil přijetí 18 nových členů. Během roku 2010 se 4 členové odhlásili z 
členství, 9 členů bylo vyňato z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku, 2 
členové zemřeli. 

Mgr. Michal Šimůnek poděkoval všem přítomným lékařům i členům Společnosti za 
spolupráci.  
 

4. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky hospodaření za rok 2010 a rozdělení zisku 

za rok 2010, schválení zprávy revizní komise 

 
Výroční zprávu, návrh účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2010 přednesla 
místopředsedkyně a hospodářka Společnosti paní Ivana Jandová. 
 
(Výroční zpráva a účetní závěrka hospodaření Společnosti C-M-T za rok 2010 – příloha č. 4) 
 
Zprávu revizní komise, kterou vypracovala Ing. Renáta Prachařová, přednesl předseda 
Společnosti Mgr. Michal Šimůnek.  

(Zpráva revizní komise – příloha č. 5) 

Vzhledem k tomu, že k předneseným zprávám a návrhům nebyly podány žádné žádosti o 
vysvětlení ani jiné návrhy, vyzval předseda valné hromady přítomné k hlasování. 
 

Hlasování o výroční zprávě a účetní závěrce hospodaření za rok 2010. 

pro            83   
proti          0   
zdržel se   0  

 
Hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2010.  
pro            83   
proti          0   
zdržel se   0  



Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2010, řádnou účetní závěrku za rok 2010 a 
návrh na rozdělení zisku takto: Celkový kladný výsledek hospodaření roku 2010 tj. zisk 
v celkové částce 2.813,11 Kč bude použit na financování potřeb Společnosti v roce 2011 a 
bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku a ztráty z minulých let. 
 
Hlasování o revizní zprávě za rok 2010. 
pro             83     
proti           0 
zdržel se    0 
Revizní zpráva byla schválena.  
 

5. Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti 
 
Výbor společnosti pracoval od minulé valné hromady ve složení:  
Bc. Milan Doležal 
Ivana Jandová 
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 
PaedDr. Jitka Molitorisová  
Bc. Kateřina Pomklová 
Bohuslava Sokolová 
Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. 
Mgr. Michal Šimůnek 
Ing. Josef Zajíc. 
 
Revizní komise pracovala ve složení:  
Blanka Fialová 
Ing. Renata Prachařová 
Hilda Šebestová 
 
Mgr. Michal Šimůnek poděkoval členům výboru i revizní komise Společnosti za práci. Pro 
nové volební období navrhl, aby výbor i revizní komise Společnosti zůstaly beze změn. 
 
Hlasování o složení výboru a revizní komise na rok 2011.  
pro             83     
proti           0      
zdrželo se  0    
 
Valná hromada schválila složení výboru a revizní komise Společnosti C-M-T  pro rok 2011.  
  
6. Plán činnosti a úkoly Společnosti na rok 2011 
   

Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plánem činnosti a úkoly 
Společnosti C-M-T v roce 2011: 

• Žádost o dotaci na MPSV – odborné sociální poradenství – získána dotace  
• Žádost o dotaci na úřad vlády – schváleny dotace na činnost a bulletin 
• Žádost o dotaci na MZ – výsledek není doposud znám 
• Víkendový  pobyt -  Hotel Rajská bouda v Malenovicích v Beskydech ve dnech 29.04. 

– 01.05.2010 



• Víkendový odborný seminář  v Mikulově ve dnech 30.09. – 02.10.2011 

7. Diskuse 

Mgr. Michal Šimůnek seznámil přítomné s navrhovanými změnami v zákonech v sociální 
oblasti. Přijetí nových zákonů v předložené podobě by zásadním způsobem narušilo 
zachování důstojného života postižených občanů, snížilo životní úroveň a kvalitu života 
těchto osob. Z toho důvodu bylo vypracováno „Usnesení Valné hromady Společnosti C-M-T 
ze dne 11. března 2011.“ 

K tomuto problému se rovněž vyjádřil Bc. Milan Doležal a přislíbil podporu v této záležitosti. 

Hlasování o přijetí Usnesení Valné hromady Společnosti C-M-T ze dne 11. března 2011 

pro            83        
proti          0 
zdržel se    0 
Usnesení bylo přijato. 

(Usnesení Valné hromady Společnosti C-M-T ze dne 11. března 2011 – příloha č. 6) 

 

 

9. Závěr 

 
Valnou hromadu ukončil Mgr. Michal Šimůnek v 18.30 hodin. 
 
 
V Praze dne 11.03.2010 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 Bohuslava Sokolová                                                       PaedDr. Jitka Molitorisová                                     
                  zapisovatelka                                              ověřovatelka 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
            Mgr. Michal Šimůnek 
           předseda valné hromady 
 
 
 
 

 

Přílohy: 
 
1.      Prezenční listina valné hromady Společnosti C-M-T konané dne 11.03.2010 

( k nahlédnutí na adrese sídla Společnosti)  
2.      Jednací a volební řád valné hromady 



3.      Pozvánka na valnou hromadu 
4.      Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2010 
5.      Zpráva revizní komise za rok 2010 
6.   Usnesení Valné hromady Společnosti C-M-T ze dne 11.3.2011 
 
 
 
 


