Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 13.3.2008
Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice
Motol, V Úvalu 84, Praha 5

1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil v 16.30 hod člen výboru společnosti Mgr. Michal Šimůnek.
Přivítal přítomné, zvláště pak Doc. MUDr. Martina Bojara, prim. MUDr. Ondřeje Horáčka
Ph.D., MUDr. Radima Mazance Ph.D., Doc.MUDr. Pavla Seemana Ph.D.
Omluvil místopředsedkyni Společnosti p.Blanku Klouzalovou za nepřítomnost z důvodu
nemoci.
Valné hromady se zúčastnilo 77 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho bylo přítomno
30 hlasujících a na základě plné moci bylo 47 platných hlasů.
K 31.12.2007 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
osoby pověřené sčítáním hlasů - Miroslav Sokol, Irena Stroková
Schválení složení orgánů valné hromady
pro
77
proti
0
zdrželi se
0
Navržené osoby byly zvoleny.
Předseda valné hromady dal hlasovat o schválení jednacího a volebního řádu.
pro
74
proti
0
zdrželi se
3
Jednací a volební řád byl schválen.
(Jednací a volební řád – příloha č.2)

Předseda valné hromady dal hlasovat o schválení programu, který byl uveden na pozvánkách
zaslaných všem členům Společnosti v zimním Bulletinu 2007.
pro
proti
zdržel se

77
0
0

Program valné hromady byl schválen.
(Program valné hromady – příloha č.3)

3. Informace o činnosti Společnosti C-M-T v roce 2007
Předseda společnosti Ing. Josef Zajíc informoval valnou hromadu o svém ukončení
práce na postu předsedy Společnosti. Informoval o činnosti Společnosti v roce 2007 a
zhodnotil období činnosti od r. 2004 do současnosti, kdy zastával funkci předsedy Společnosti
C-M-T. Za období působení ve funkci předsedy Společnosti došlo k nárůstu členů o 174 osob,
k 31.12.2007 měla Společnost 198 členů, k datu konání VH, tj. k 13.3.2008, je ve Společnosti
evidováno již 215 členů, což dokazuje vzrůstající tendenci. Společnost C-M-T se velmi
zviditelnila, patří mezi nejaktivnější organizace zastupující zdravotně postižené občany. Ing
.Zajíc informoval valnou hromadu o jednání s ministrem Julínkem, Nečasem, ministerskými
úředníky - řediteli odborů – Mgr. Martinem Žárským, Mgr. Kalfusovou, s poslanci, senátory
atd. Vyzdvihl skutečnost, že o Společnosti C-M-T ví většina lékařů v ČR i posudkoví lékaři,
pracovníci na mnohých sociálních odborech trojkových obcí. Připomenul naši pomoc, nejen,
členům Společnosti , telefonickou, osobní i elektronickou poštou. Ing. Zajíc poskytl
informace, týkající se rekondičního pobytu, konaného v červnu r. 2007 ve Velkých Losinách,
dále pak informace týkající se víkendového semináře konaného v říjnu v Klímkovicích. Tyto
akce se mohly uskutečnit díky dotacím z MPSV, MZ, dále pak díky sponzorských darům a
poskytnuté reklamě od firem a společností: Severočeské doly Chomutov, Pražská energetika,
Stavby silnic a železnic, Poštovní spořitelna, Česká spořitelna, obce Závada a Chbany,
INVACAR Katovice, firmy Deillote a Prague Accueil, finančního daru od p. Loma. Ing. Zajíc
poděkoval všem, kteří přispěli naší Společnosti, poděkoval všem výše jmenovaným za jejich
podporu.
Dále informoval přítomné o účasti a prezentaci na neuromuskulárním symposiu v Brně,
NON-HANDICAPU, Škole smyku ve Vysokém Mýtě, konferenci o vzácných chorobách,
předávání cen MOSTY, benefičním koncertu prof. Kvapila v Rudolfinu v Praze. Zmínil
zlepšení kvality našeho života - možnost a úspěšnost korekčních operací, výzkum vlivu
kyseliny askorbové na CMT, zdůraznil přínos výzkumu DNA, genetické úspěchy, díky jimž
je možné narození zdravého potomka, možnosti péče ve FN Motol (ortopedie, genetika,
neurologie, rehabilitace). Připomněl otázky a opakovaná jednání ohledně lázeňské léčby,
vydávání zpravodaje Společnosti Bulletinu, předávání informací prostřednictvím webu
Společnosti, zmínil dopis z České správy sociálního zabezpečení ohledně souběhu invalidního
důchodu a pracovního poměru, dopis si přečetlo 8,5 tisíc lidí.
Ing. Zajíc poděkoval všem přítomným lékařům i členům Společnosti za spolupráci.
Dále pak poděkoval paní Blance Klouzalové, která se ze zdravotních důvodů nemohla jednání
zúčastnit, za dlouholetou společnou činnost a popřál jí brzké uzdravení a Ivaně Jandové a
Ing. Romanu Folvarskému za dlouholetou spolupráci.

4. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky hospodaření za rok 2007, schválení
zprávy revizní komise
Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka paní Ivana Jandová.
Zprávu revizní komise přednesl Ing. Roman Folvarský, který rovněž poděkoval Ing. Zajícovi
za dlouholetou spolupráci. Ing. Folvarský řekl, že nebyla shledána žádná závada
v hospodaření Společnosti a doporučil valné hromadě schválení výroční zprávy a účetní
závěrky hospodaření za rok 2007.
Hlasování o zprávě o hospodaření za rok 2007.
pro
77
proti
0
zdržel se 0
Výroční zpráva a účetní závěrka hospodaření za rok 2007 byla schválena.
(Výroční zpráva a účetní závěrka hospodaření Společnosti C-M-T za rok 2007 – příloha č.4)
Hlasování o revizní zprávě.
pro
76
proti
0
zdržel se 1
Revizní zpráva byla schválena.
(Zpráva revizní komise – příloha č.5)

5. Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti
Výbor společnosti pracoval od minulé valné hromady ve složení:
Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
Ivana Jandová
Blanka Klouzalová
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
PaedDr. Jitka Molitorisová
Bohuslava Sokolová
MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Mgr. Michal Šimůnek
Ing. Josef Zajíc
Mandát členů výboru je dle stanov dvouletý.
Prim. MUDr. Horáček požádal o uvolnění z výboru Společnosti.
Do výboru byla navržena paní Kateřina Pomklová, která pracuje jako sociální pracovnice
v Rožnově pod Radhoštěm. Ostatní členové výboru vyjádřili zájem dále pracovat ve výboru.
Hlasování o novém složení výboru:
pro
77
proti
0
zdrželo se 0

Valná hromada zvolila nový výbor Společnosti C-M-T ve složení:
Ivana Jandová
Blanka Klouzalová
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
PaedDr. Jitka Molitorisová
Bc. Kateřina Pomklová
Bohuslava Sokolová
MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Mgr. Michal Šimůnek
Ing. Josef Zajíc
Revizní komise pracovala ve složení:
Ing. Roman Folvarský
Marie Jonášová
Irena Stroková
Paní Marie Jonášová ukončila svou práci v revizní komisi Společnosti. Do revizní komise
byla navržena paní Hilda Šebestová. Ostatní členové revizní komise vyjádřili zájem dále
v komisi pracovat.
pro
77
proti
0
zdrželo se 0
Valná hromada zvolila novou revizní komisi Společnosti C-M-T ve složení:
Ing. Roman Folvarský
Irena Stroková
Hilda Šebestová

6. Schválení výše členského příspěvku na rok 2008
Proběhlo hlasování o zachování členského příspěvku ve výši 250,- Kč i na rok 2008.
pro
77
proti
0
zdrželo se 0
Členský příspěvek ve výši 250,- Kč byl schválen.

7. Plán a úkoly činnosti Společnosti na rok 2008
Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plánem a úkoly činnosti
Společnosti C-M-T na rok 2008:
•

Žádost o dotaci na MPSV – odborné poradenství - schváleno v plné výši

•

Žádosti o dotace na MZ – výsledek není dosud znám

•

Žádost o dotace na Úřad vlády České republiky - sekretariát Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany – poskytnuta dotace na Bulletin a nový informační leták
v plné výši, částečně pak na činnost Společnosti

•

Rekondiční pobyt Velké Losiny v červnu 2008

•

Podzimní víkendové setkání

•

Setkání členů Společnosti ve vinném sklípku ve Valticích, termín bude upřesněn

•

Změna v uspořádání webových stránek, nové rubriky

•

Přípravy na rok 2009 – 10. výročí existence Společnosti C-M-T

8. Schválení nových stanov Společnosti C-M-T
Definitivní znění návrhu nových stanov obdrželi všichni členové Společnosti v příloze
Bulletinu zima 2007.
Mgr. Šimůnek upozornil na Článek I, dle změny zákona o sdružování nemusí být již uváděno
za názvem Společnosti zkratka o.s., doporučil ponechání názvu Společnosti C-M-T beze
změny.
Proběhlo hlasování
pro
75
proti
0
zdrželo se 2
Rozhodnuto o ponechání názvu Společnost C-M-T beze změny.
Mgr. Šimůnek dále upozornil na Článek VII, písm. f): valná hromada volí a odvolává
předsedu Společnosti, 8 členů výboru a 3 členy revizní komise. Protinávrhem je, aby valná
hromada volila a odvolávala členy výboru a revizní komise, předsedu volí výbor. Proběhla
diskuse k tomuto tématu a hlasování o protinávrhu.
pro
proti
zdrželo se

49
27
1

Valná hromada i nadále volí a odvolává členy výboru a revizní komise, předseda Společnosti
bude volen výborem Společnosti..
Mgr. Šimůnek upozornil na Článek V, odst. 2 písm. c): Člen Společnosti má povinnost platit
členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy k 31. březnu kalendářního
roku. Datum pro zaplacení členských příspěvků na rok 2008 se vzhledem k datu konání valné
hromady posouvá na 31. května 2008.
Proběhlo hlasování o nových stanovách Společnosti
pro
75
proti
0

zdrželo se 2
Nové stanovy Společnosti C-M-T byly schváleny.

9. Diskuse
Mgr. Šimůnek před zahájením diskuse ohodnotil práci Ing. Zajíce a Ing, Folvarského a
navrhl, aby byli jmenováni čestnými členy Společnosti. Poděkoval oběma za jejich přínosnou
práci pro Společnost C-M-T.
Proběhlo hlasování o tomto návrhu:
pro
proti

75
0

zdrželi se 2
Ing. Josef Zajíc a Ing. Roman Folvarský se stávají čestnými členy Společnosti. Jmenovací
listiny oba pánové obdrží na víkendovém semináři na podzim.
Milan Doležal vyřídil pozdravy od poslance Zdeňka Škromacha, náměstka Ústeckého
hejtmana Ing. Petra Fialy a ředitele Severočeských dolů, a.s. Chomutov Ing. Demjanoviče.
Dále vyzdvihl dobré jméno Společnosti a její známost ve veřejné sféře.
As. MUDr. Mazanec seznámil valnou hromadu s jednáním na VZP s MUDr. Šebánkem
ohledně indikačního lázeňského seznamu pro pacienty s CMT. Pacienti CMT s větší slabostí
dolních končetin mohou využít v indikačním seznamu indikaci č. VI/2.
Indikace G/60 - VI/2 : Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa
nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni
svalového testu; tzn., že je možné si nechat u fyzioterapeuta vypracovat svalový test, který je
třeba doložit k žádosti o komplexní lázeňskou léčbu. Na základě toho testu může pacient
CMT s větší slabostí dolních končetin každoročně absolvovat komplexní lázeňskou léčbu.
Pokud by došlo k nejasnostem, je možné obrátit se přímo na odbor VZP – MUDr. Šebánka,
kde jsou ochotni konkrétní případ řešit.
U indikace G-60 - VI/8 hradí VZP komplexní lázeňskou léčbu pouze 1x za dva roky.
Dále MUDr. Mazanec poděkoval pacientům, kteří se zúčastňují studijního výzkumu léčby kyselinou askorbovou. Jedná se o 56 pacientů. Studie se provádí na 3 pracovištích – 30
x FN Motol, 12x Brno, 14x poliklinika v Kateřinské ul. v Praze. Projekt se zatím vyvíjí
úspěšně, ocenil i spolupráci s projektem v Itálii a Velké Británii.

10. Závěr
Valnou hromadu ukončil Mgr. Michal Šimůnek v 18.00 hodin.
V Praze dne 13.3.2008

..............................
Bohuslava Sokolová
zapisovatelka

............................
PaedDr.Jitka Molitorisová
ověřovatelka

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

Přílohy:
1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Prezenční listina valné hromady Společnosti C-M-T konané dne 13.3.2008
( k nahlédnutí na adrese sídla společnosti )
3. Jednací a volební řád valné hromady
4. Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2007
5. Zpráva revizní komise

