
 

 
 

 

Příloha k ú četní závěrce za rok 2018 dle § 30 odst. 1 vyhlášky 504/2002 Sb. 
 
a) Název účetní jednotky: Společnost C-M-T, z.s. 

Sídlo: Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84/1, 
150 00 Praha 5  

IČ:  69346909 
Právní forma:  spolek 
 
Hlavní činnost: 

o Poskytování pomoci a podpory osobám s nemocí Charcot-Marie-Tooth 
o Poskytování pomoci a podpory jejich rodinným příslušníkům 
o Poskytování odborného sociálního poradenství 

 
Vedlejší hospodářská činnost: 

o v roce 2018 nebyla vykonávána 
 

Orgány Společnosti C-M-T, z. s. (dále jen Společnost) jsou: 
o valná hromada 
o výbor 
o kontrolní komise 

 
Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni 
členové Společnosti. 
 
Výbor je výkonným orgánem Společnosti. Tvoří jej 7 členů, zvolených valnou hromadou. 
Statutárním orgánem Společnosti je předseda, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, a to v plném 
rozsahu práv statutárního orgánu. V uplynulém období pracoval výbor ve složení 
předseda Mgr. Michal Šimůnek, místopředsedkyně Ivana Jandová a členové             
Mgr. Kateřina Pomklová, Bc. Milan Doležal, MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.,                
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. a Mgr. Daniela Nosková. 
 
Kontrolní komise je kontrolním orgánem Společnosti, který za svou činnost odpovídá 
valné hromadě. Kontrolní komise je tříčlenná. V uplynulém období pracovala ve složení 
předsedkyně Ivana Štejnarová a členové Alena Mašková a Roman Fišer. 
 

b) Společnost je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl L, vložka 10085. 
 

c) Účetním obdobím je kalendářní rok. Ve sledovaném období byly používány účetní 
metody v souladu se zákonem 563/1991 Sb., vyhláškou č. 504/2002 Sb. a ČÚS 401-414 
v platném znění. 
 
Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do         
40 tis. Kč, dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč ani dlouhodobý 
finanční majetek. 
 
Společnost nemá žádné zásoby a netvoří opravné položky u pohledávek i u zásob. 
 

d) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné 
významné události. 
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e) Účetní jednotka vede veškerá aktiva v české měně. 
 
f) Netýká se této účetní jednotky. 
 
g) Veškeré závazky vyplývající z pojistného na sociální zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění a daňové povinnosti byly uhrazeny v zákonné lhůtě. Účetní 
jednotka nemá splatné závazky pojistného ani daňové nedoplatky. Účetní jednotka 
nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let, nemá závazky, které nejsou obsaženy 
v rozvaze. 

 
h) Netýká se této účetní jednotky 
 
i) Účetní jednotka nevlastní žádné majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní 

dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva. 
 
j) Účetní jednotka nemá žádné závazky, jejichž splatnost přesahuje k rozvahovému dni        

5 let. 
 
k) Účetní jednotka nemá finanční ani jiné závazky nevykázané v rozvaze. 
 
l) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a vedlejší hospodářské činnosti a pro účely 

daně z příjmu je následující: 
o Příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, činí 

v hlavní činnosti 147.976,- Kč (95.300,- Kč dotace, 19,- Kč úroky, 35.907,- Kč 
členské příspěvky a 16.750,- Kč finanční dary), základ daně činil plus       
3.872,- Kč.  

o Základ daně u vedlejší hospodářské činnosti v roce 2018 je 0,- Kč (na 
základě § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů v platném znění se odečítá 
v plné výši). 

o Slevy na dani, uplatněné v roce 2010 (142.600,- Kč) a 2011 (124.228,- Kč) 
celkem ve výši 266.828,- Kč, byly použity pro hlavní činnost. 

 
m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců činí 0,21.    

Přehled o osobních nákladech v členění na mzdové a ostatní soc. náklady: 
o Mzdové náklady – pouze OON činily 70.150,- Kč 
o Zákonné sociální pojištění 0,- Kč 
o Zákonné sociální náklady 400,- Kč 

 
n) Odměny statutárním orgánům Společnosti nejsou vypláceny. 
 
o) Členové statutárních a kontrolních orgánů Společnosti a jejich rodinní příslušníci nemají 

majetkové účasti v právnických osobách, s nimiž Společnost uzavřela smlouvy. 
 
p) Ve sledovaném období nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry členům orgánů, 

uvedeným v písmenu n). 
 
q) V průběhu účetního období nebyl výpočet zisku a ztrát ovlivněn způsoby oceňování 

finančního majetku. Účetní jednotka nevlastní dlouhodobý finanční majetek. 
 
r) Pro zjištění základu daně z příjmů byl použit zákon o daních z příjmů v platném znění.  

V hlavní činnosti Společnosti po odečtení příjmů, které nejsou předmětem daně nebo 
jsou od daně osvobozeny v celkové výši 147.976,- Kč (dotace, úroky, členské příspěvky 
a finanční dary), byl vykázán zisk ve výši 3.872,- Kč. Vedlejší hospodářská činnost 
nebyla v roce 2018 provozována, základ daně činil 0,- Kč. 
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s) Nebyl zjištěn rozdíl mezi daňovou povinností a zaplacenou daní. 
 
t) Veškeré významné položky pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku 

hospodaření účetní jednotky vyplývají z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 
Přehled přijatých neinvestičních dotací: 

o Úřad vlády ČR, 95.300,- Kč, z toho použito 95.300,- Kč. 
 

u) Ve sledovaném období přijala účetní jednotka finanční dary na provoz v celkové výši 
16.750,- Kč. 
Ve sledovaném období účetní jednotka neposkytla žádné dary. 

 
v) Ve sledovaném období Společnost neprovozovala žádnou veřejnou sbírku. 
 
w) Výsledek hospodaření z roku 2017 ve výši mínus 12.665,- Kč byl přeúčtován na účet 

nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let. 
 
 
V Praze dne 09.02.2019 
 
 
Vypracovala: Ivana Jandová, místopředsedkyně a účetní Společnosti C-M-T, z.s. 
 
 
Schválil: Mgr. Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T, z.s. 


