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Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 08.04.2016
Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu
84, Praha 5
1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil Mgr. Michal Šimůnek v 16:30 hod.
Valné hromady se zúčastnilo 65 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho bylo přítomno
16 hlasujících a na základě plné moci bylo 49 platných hlasů. Ke dni konání Valné hromady
měla Společnost C-M-T 174 řádných členů. Aby byla Valná hromada usnášeníschopná, je
potřeba účast 25% členů, tj. 44 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 – Ivana Jandová
Pro
60
Proti
0
Zdrželi se
0
Navržené osoby byly zvoleny.
Předseda valné hromady seznámil přítomné s novým Jednacím a volebním řádem valné
hromady.
Pro
60
Proti
0
Zdrželi se
0
Jednací řád a volební řád valné hromady byl schválen.
Předseda valné hromady navrhl rozšíření programu valné hromady, uvedeného na
pozvánce, o body „Informace o registraci nových stanov, schválených valnou hromadou
v roce 2015“ a „Volba členů výboru a revizní komise“.
Pro
60
Proti
0
Zdrželi se
0
Program valné hromady byl schválen.
3. Informace o činnosti Společnosti C-M-T v roce 2015
Předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek informoval valnou hromadu a seznámil
účastníky s níže uvedenou činností Společnosti v roce 2015.
• Víkendové relaxační setkání členů Společnosti v Hustopečích – květen 2015.
• Víkendové relaxační setkání členů Společnosti v Jizerských horách – září 2015.
• Vytvořeny nové webové stránky Společnosti C-M-T – www.c-m-t.cz
• Prezentace Společnosti C-M-T na Týdnu lékařské genetiky v Brně.
• Společnost C-M-T se obrátila dopisem na ministra zdravotnictví ve věci prodlužování
lázeňských pobytů. Jednoznačného stanoviska od MZ ani Svazu lázní jsme se však
nedočkali.
• Společnost C-M-T se obrátila dopisem na členy vlády ve věci zrušení privatizace
státních léčebných lázní Janské Lázně. Privatizace byla rozhodnutím vlády zrušena.
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Společnost C-M-T se obrátila na ministryni práce ve věci chystané novely zákona o
sociálních službách. Naše návrhy nebyly zatím akceptovány.
Společnost C-M-T se obrátila na ministryni práce protestním dopisem ve věci
neschválení valorizace příspěvku na péči. Příspěvek na péči byl nakonec valorizován
o 10%.
Společnost C-M-T se obrátila dopisem na generálního ředitele Českých drah, a.s.
Ing. Pavla Krtka ve věci odmítání vlakové přepravy člena Společnosti C-M-T pana
Petra Karastojanova. České dráhy nakonec pochybení uznaly a pana Karastojanova
již opět přepravují.
Bylo vydáno „Prohlášení tří dosavadních předsedů Společnosti C-M-T“, vyzývající
k jednotě.
Zapojení Společnosti do projektu GIVT aneb „Jak podpořit Společnost C-M-T, aniž by
Vás to stálo jedinou korunu?“
Členové Společnosti C-M-T se zapojili do mezinárodního průzkumu vlivu nemoci
CMT na kvalitu života v různých zemích EU.
Společnost C-M-T je členskou organizací České asociace vzácných onemocnění
(ČAVO) a aktivně se podílí na její činnosti
Zajištění nové tiskárny pro tisk Bulletinu + získána nová grafička.
Příprava Bulletinu, příprava článků na web Společnosti a na stránky Společnosti CMT
na Facebooku, vypracování dotazů, sociální poradenství při telefonických a emailových dotazech, zpracování námitek, odvolání, žádostí a žalob.

As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. a Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. seznámili přítomné
s novinkami, vztahujícími se k onemocnění CMT.
4. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky hospodaření za rok 2015, schválení zprávy
revizní komise
Výroční zprávu a návrh účetní závěrky za rok 2015 přednesla místopředsedkyně a
hospodářka Společnosti Ivana Jandová.
Pro
64
Proti
0
Zdrželi se
1
Výroční zpráva za rok 2015 a řádná účetní závěrka za rok 2015 byly schváleny.
Zprávu revizní komise, kterou vypracovala pí Ivana Štejnarová, přednesl předseda
Společnosti Mgr. Michal Šimůnek.
Pro
65
Proti
0
Zdrželi se
0
Revizní zpráva byla schválena.
5. Informace o registraci nových stanov, schválených valnou hromadou v roce 2015.
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
stanovy. Dne 24.4.2015 schválila valná hromada Společnosti C-M-T změnu stanov včetně
názvu Společnosti. Dne 2.7.2015 byl podán návrh na zápis změny zapsaných údajů do
spolkového rejstříku. Tento návrh byl 2x doplněn dle usnesení Městského soudu v Praze o
originál pozvánky na valnou hromadu Společnosti C-M-T, konanou dne 24.4.2015, originál
presenční listiny z této valné hromady včetně uplatněných plných mocí, zápis z valné
hromady Společnosti C-M-T z roku 2014 a originál presenční listiny z této valné hromady
včetně uplatněných plných mocí. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.9.2015,
č.j. L 10085/RD13/MSPH, Fj 195622/2015/MSPH byl zapsán nový název spolku, jeho sídlo,
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účel, nejvyšší orgán a kontrolní komise, soud však odmítl zapsat statutární orgán. Proti
tomuto usnesení bylo dne 9.10.2015 podáno odvolání, o kterém nebylo dosud rozhodnuto.
Valná hromada pověřuje předsedu Mgr. Michala Šimůnka k provedení nezbytných kroků,
které bude nutno učinit po rozhodnutí Vrchního soudu v Praze o odvolání proti usnesení
Městského soudu v Praze ze dne 16.9.2015.
Pro
64
Proti
0
Zdrželi se
1
6. Volba členů výboru a revizní komise
Výbor Společnosti pracoval od minulé valné hromady ve složení:
Bc. Milan Doležal
Ivana Jandová
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Mgr. Kateřina Pomklová
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Mgr. Michal Šimůnek
Dne 27.04.2015, tři dny po konání poslední valné hromady, odstoupila z výboru pí Blanka
Klouzalová.
Revizní komise pracovala ve složení:
Ivana Štejnarová
Alena Mašková
Hilda Šebestová
Mgr. Michal Šimůnek poděkoval členům výboru i revizní komise Společnosti za práci. Pro
nové volební období prezentoval návrh výboru Společnosti, aby výbor i revizní komise
pracovaly ve stejném složení. Na volné místo ve výboru navrhl fyzioterapeutku Mgr. Danielu
Noskovou.
Hlasování o složení výboru a revizní komise.
pro
59
proti
0
zdržel se 6
Valná hromada schválila složení výboru a revizní komise Společnosti C-M-T.
7. Plán činnosti a úkoly Společnosti na rok 2016
Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plánem činnosti a úkoly
Společnosti C-M-T v roce 2016:
• Žádost o dotaci na úřad vlády – schváleny dotace na činnost (60.000,- Kč) a Bulletin
(50.000,- Kč).
• Víkendové setkání členů Společnosti C-M-T a jejich přátel v Hotelu Astra, Srby u
Kladna ve dnech 29.04. – 01.05.2016.
• Víkendové setkání členů Společnosti C-M-T a jejich přátel v Luhačovicích ve dnech
26. – 28.8.2016.
• Neuromuskulární kongres ve dnech 5. a 6.5.2016 v Brně.
• Český a slovenský neurologický sjezd ve dnech 23. - 26.11.2016 v Praze.
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8. Diskuse
Byla diskutována otázka poskytování lázeňské péče pacientům s CMT a další aktuální
témata včetně iniciativ Společnosti ve věci příspěvku na vybavení vozu automatickou
převodovkou a návrhu novely silničního zákona.
9. Závěr
Valnou hromadu ukončil Mgr. Michal Šimůnek v 18:00 hodin.
V Praze dne 08.04.2016

..............................
Pavla Šimůnková, zapisovatelka

............................
Ivana Jandová, ověřovatelka

..............................
Mgr. Michal Šimůnek, předseda valné hromady
Přílohy
1.
Prezenční listina
2.
Jednací a volební řád
3.
Pozvánka na valnou hromadu
4.
Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2015
5.
Zpráva revizní komise za rok 2015

