Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 09.03. 2012
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 80 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho bylo přítomno
35 hlasujících a na základě plné moci bylo 45 platných hlasů. Jednání se zúčastnili i 3 hosté.
Ke dni konání Valné hromady měla Společnost C-M-T 192 řádných členů. Aby byla Valná
hromada usnášeníschopná, je potřeba účast 25% členů, tj. 48 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 – Blanka Klouzalová
ověřovatel zápisu – Ivana Jandová
osoba pověřená sčítáním hlasů – Petr Fišer
Schválení složení orgánů valné hromady
pro
80
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 2011.
pro
proti
zdrželi se

80
0
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 2011
Předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek informoval valnou hromadu a seznámil účastníky
s níže uvedenou činností Společnosti v roce 2011.

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 prof. Pavlem Seemanem za potvrzení či upřesnění
jejich diagnózy. Na toto téma proběhlo i jednání s ředitelem FN Motol JUDr. Ing.
Ludvíkem, kterého se zúčastnil prof. Seeman spolu Mgr. Šimůnkem. Následně byla
předána petice proti zrušení specializované DNA laboratoře, kterou podepsalo cca 300
osob, včetně lékařů z celé republiky. Prof. Seeman informoval přítomné o stávající
situaci laboratoře a vyjádřil naději ve zlepšení stavu.
• Vedení jednání kolem připravované sociální reformy, účast na semináři v Poslanecké
sněmovně ve věci sociální reformy, účast na demonstraci proti reformě, sepsání dvou
usnesení Společnosti ve věci sociální reformy, zaslání všem poslancům, senátorům a
členům vlády, sepsání Oznámení o distanci Společnosti od účasti NRZP na
demonstraci odborů.
• Iniciativa kolem změny podmínek pro získání příspěvku na auto. Článek v HN,
reportáž v TV PRIMA. Poslanecký návrh novely, který věc vyřeší.
• Jednání ve věci nového indikačního seznamu, otázka Janských Lázní apod. Lázeňská
péče pro osoby s CMT se prozatím nijak nemění.
• 21. - 23.05.2010 se uskutečnil rekondiční víkendový pobyt Společnosti C-M-T v obci
Malenovice v Beskydech
• Seminář Společnosti C-M-T v Mikulově ve dnech 30.9. - 2.10.2011.
• Dvoudenní prezentace Společnosti C-M-T na výstavě Ostrava HANDICAP 2011,
říjen 2011.
• Prezentace Společnosti na 25. Českém a slovenském neurologickém sjezdu v Brně,
listopad 2011.
• Sjíždění řeky Moravy, září 2011
• Ve spolupráci s HANDI JOBS o.s. se uskutečnilo víkendové relaxační setkání členů
Společnosti C-M-T v Jeseníkách v srpnu 2011 a víkendové setkání členů Společnosti
C-M-T v Beskydech v říjnu 2011.
• Víkendové setkání členů Společnosti v Soběšicích, červen 2011.
• Sepsání stanoviska Společnosti k prohlášení pacientských organizací s vzácnými
onemocněními, připojení se k Národnímu plánu pro vzácná onemocnění.
• Jednání se zástupcem firmy STANNAH s.r.o., uzavření partnerství a získání
sponzorského daru
• Příprava a výroba DVD - Nejnovější poznatky u dědičné neuropatie Charcot Marie
Tooth.
• Příprava Bulletinu, příprava článků na web Společnosti, vypracování dotazů, sociální
poradenství při telefonických a e-mailových dotazech, zpracování námitek, odvolání,
žádostí a žalob.
• Zpracování žádostí o dotace na MPSV, MZ a Úřad vlády pro rok 2012, vyúčtování
čerpání dotace a sepsání závěrečných zpráv na MZ, MPSV a Úřad vlády
•

Ve Společnosti C-M-T bylo ke dni 31.12.2011 registrováno 192 řádných členů, 3 čestní
členové, 43 spolupracujících lékařů z České republiky a 13 lékařů ze Slovenska. Během roku
2011 výbor odsouhlasil přijetí 9 nových členů. Během roku 2011 se 6 členů odhlásilo z
členství, 8 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. Prof. Pavlu Seemanovi pogratuloval k jeho jmenování profesorem.
4. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky hospodaření za rok 2011, schválení zprávy
revizní komise
Výroční zprávu a návrh účetní závěrky za rok 2011 přednesla místopředsedkyně a hospodářka
Společnosti Ivana Jandová.
(Výroční zpráva a účetní závěrka hospodaření Společnosti C-M-T za rok 2011 – příloha č. 4)
Zprávu revizní komise, kterou vypracovala Ing. Renáta
místopředsedkyně a hospodářka Společnosti Ivana Jandová.

Prachařová,

přednesla

(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 2011.
pro
80
proti
0
zdržel se 0
Výroční zpráva za rok 2011 a řádná účetní závěrka za rok 2011 byly schváleny.
Hlasování o revizní zprávě za rok 2011.
pro
80
proti
0
zdržel se 0
Revizní zpráva byla schválena.
5. Schválení změny stanov Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek prezentoval návrh výboru Společnosti na změnu stanov v počtu členů
výboru Společnosti C-M-T. Místo stávajících devíti členů by nový výbor byl pouze
sedmičlenný. Ing. Josef Zajíc vystoupil proti tomuto návrhu. Po krátké diskusi bylo
přikročeno k hlasování.
pro změnu
proti
zdrželo se

70
6
4

Změna stanov byla schválena. ČL. VIII bod 2. první věta stanov Společnosti tedy nyní zní:
„Výbor tvoří 7 členů, zvolených Valnou hromadou.“
6. 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, vzhledem ke schválené změně stanov, prezentoval návrh výboru
Společnosti, aby složení výboru pro rok 2012 bylo následující:
Bc. Milan Doležal
Ivana Jandová
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Bc. Kateřina Pomklová
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Mgr. Michal Šimůnek
Ing. Josef Zajíc.
Revizní komise Společnosti zůstává beze změn.
Hlasování o složení výboru a revizní komise na rok 2012.
pro
79
proti
0
zdržel se 1
Valná hromada schválila složení výboru a revizní komise Společnosti C-M-T pro rok 2012.
Mgr. Michal Šimůnek poděkoval Jitce Molitorisové a Bohuslavě Sokolové za mnohaletou
práci pro Společnost.
7. Plán činnosti a úkoly Společnosti na rok 2012
Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plánem činnosti a úkoly
Společnosti C-M-T v roce 2012:
•
•
•
•
•
•
•

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 Máj v Piešťanech ve dnech 6. - 11.5.2012
Víkendový odborný seminář v Karlových Varech v penzionu Hubertus ve dnech 28. 30.9.2012
Příprava informační a návodné brožury k rehabilitaci osob s nemocí CMT
Vznik pacientského registru osob s CMT v ČR

•
•
•

Vznik stránek Společnosti CMT na Facebooku, rozšíření soc. poradenství i pro jiná
postižení
23. neuromuskulární sympozium 3. - 4.5.2012 Brno – prezentace Společnosti C-M-T
Účast na jednání vznikající asociace pro vzácná onemocnění

8. Diskuse
Mgr. Michal Šimůnek přítomné informoval o problémech s financováním Společnosti kvůli
ukončení spolupráce se Severočeskými doly a.s., které díky změně managementu na rok 2012
prozatím žádné peníze na sponzoring nepřidělují. Milan Doležal informoval o schůzce
s bývalým ředitelem společnosti Ing. Demjanovičem s tím, že ještě existuje šance na získání
omezených finančních prostředků od Severočeských dolů.
Mgr. Michal Šimůnek vyzval členy Společnosti k větší aktivitě a k oslovení firem v jejich
regionu se žádostí o sponzoring. Slíbil, že navrhne výboru Společnosti, aby úspěšný žadatel
byl za získaných financích i sám zainteresován, a to tak, že určité procento ze získaných
peněz získá zpět formou odměny.
9. Závěr
Valnou hromadu ukončil Mgr. Michal Šimůnek v 18.30 hodin.
V Praze dne 09.03.2012

..............................
Blanka Klouzalová
zapisovatelka

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

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

Přílohy:
1. Prezenční listina valné hromady Společnosti C-M-T konané dne 09.03.2012
( 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 2011
5. Zpráva revizní komise za rok 2011

