VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Společnost C-M-T, z.s.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 724 330 798
e-mail : c-m-t@post.cz
Společnost C-M-T, z.s. (dále jen Společnost) je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10085.
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, a.s., číslo účtu: 156897053/0300.
IČ: 69346909
O Společnosti
Společnost byla založena dne 16.06.1999.
Společnost zejména:
• zlepšuje informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice C-M-T,
• pořádá konference, semináře a edukačně – rekondiční pobyty osob
s onemocněním C-M-T, jejich rodin a přátel,
• vydává periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění C-M-T nebo
činnosti Společnosti,
• shromažďuje finanční prostředky nutné k činnosti a rozvoji Společnosti,
• spolupracuje s lékaři a dalšími odbornými pracovníky ve zdravotnictví a sociální
oblasti,
• zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a související služby při vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života
společnosti,
• navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná
opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření,
zpracované a předložené jinými orgány či institucemi, které se týkají životních
podmínek osob se zdravotním postižením.
Realizací všech těchto projektů Společnost napomáhá zlepšit informační systém o nemoci
Charcot-Marie-Tooth. Pacienti tak lépe poznávají svoji nemoc a společně s lékaři
a příslušníky rodiny se s ní lépe vyrovnávají.
Na činnosti Společnosti se podíleli zejména její členové, ale i třetí osoby.
Poděkování za práci a přínos pro Společnost patří zejména spolupracujícím lékařům.
Za finanční podporu – poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši 95.300,- Kč - děkujeme Úřadu
vlády ČR.
Za poskytnuté finanční dary pro Společnost dále děkujeme:
- společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. (10.000,- Kč)
- Ivaně Jandové (6.000,- Kč)
- Mgr. Kateřině Pomklové (750,- Kč)
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Aktivity Společnosti
Společnost vyvíjeli aktivity v průběhu celého roku 2018. Kromě běžné činnosti je potřebné
zdůraznit několik akcí a aktivit:
•
•
•
•
•
•

Valná hromada a setkání se členy Společnosti v Praze,
Společnost se stala zakládajícím členem vznikajícího Spolku pro udržení a rozvoj
léčebného lázeňství v Janských Lázních,
Aktivity v rámci České asociace pro vzácná onemocnění,
Bulletin, čtvrtletní informační zpravodaj Společnosti,
Existence stránek Společnosti na Facebooku,
Sociální poradenství pro pacienty s C-M-T i pro pacienty s jiným druhem postižení.

Činnost Společnosti podrobně dokladují webové stránky www.c-m-t.cz.
Pojem běžná činnost zahrnuje především práci se členy spolku, setkávání se lékařů se
členy, činnost vedení spolku vůči zákonodárným orgánům, orgánům státní moci, kontakty
s lázeňskými a rehabilitačními ústavy apod. V neposlední řadě je to tvorba, rozvíjení
a udržování informací na internetu, na vlastních webových stránkách www.c-m-t.cz.
Společnost eviduje ke konci roku 2018 celkem 156 řádných členů a 2 čestné členy.
Hospodaření Společnosti
V návaznosti na účinnost Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
nevládním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy od 1. února 2010 vede
Společnost v souladu se zákonem číslo 563/1991 Sb. podvojné účetnictví.
Účetnictví zpracovala členka Společnosti.
Účetní výkazy byly projednány a schváleny statutárním orgánem Společnosti jako závazné
pro zdaňovací období roku 2018.
Společnost vykázala ve zdaňovacím období 1.1.2018 - 31.12.2018 nulový základ daně. Po
uplatnění slevy, tj. částky podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů v platném znění, o níž
mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst.
3 zákona o daních z příjmů v platném znění) snížit základ daně, je výsledná daň z příjmů za
rok 2018 0,- Kč.
Společnost neměla žádné výnosové úroky finančního majetku.
Společnost měla ve zdaňovacím období 2018 tři zaměstnance v pracovním poměru
uzavřeném na základě dohody o provedení práce. Společnost neměla v roce 2018 žádného
zaměstnance v hlavním pracovním poměru.
Roční účetní závěrka, tj. Rozvaha k 31.12.2018 a Výkaz zisku a ztráty, tvoří přílohu této
výroční zprávy.
Základní údaje v ní obsažené vykazují výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši plus
3.872,- Kč.
Společnost nemá žádný hmotný majetek, vlastní pouze finanční prostředky v pokladně a na
běžném účtu.
•

V roce 2018 obdržela Společnost členské příspěvky v částce 35.907,- Kč.
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•
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Společnost v roce 2018 obdržela dotaci od Úřadu vlády ČR v celkové částce
95.300,- Kč.
Dalším zdrojem příjmů byly poskytnuté finanční dary v celkové částce 16.750,- Kč.
Posledním zdrojem příjmů Společnosti byly úroky z vkladů na běžném účtu, které
činily za rok 2018 částku 19,- Kč.

Společnost použila uvedené finanční prostředky na spolufinancování nákladů spojených
s projekty Společnosti, dotovanými Úřadem vlády ČR a dále na pokrytí nákladů spojených
s vlastní činností spolku. Jedná se především o úhrady spojené s poskytováním sociálních
služeb občanům s onemocněním C-M-T, náklady na tisk a distribuci Bulletinu, dále telefony,
kopírování, kancelářské potřeby, poštovné, poplatky a daně, pokrytí cestovních nákladů
a ostatních osobních nákladů.
Přehled o celkových výnosech a nákladech
Celkové výnosy za všechny činnosti 2018
Celkové náklady za všechny činnosti 2018

Kč 147.976,Kč 144.104,-

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů
Výnosy z hlavní činnosti 2018
Výnosy z vedlejší hospodářské činnosti 2018

Kč 147.976,Kč 0,-

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění vedlejší hospodářské
činnosti a náklady na vlastní hlavní činnost
Náklady na hlavní činnost v roce 2018
Náklady na vedlejší hospodářskou činnost v roce 2018

Kč 144.104,Kč 0,-

Výsledek hospodaření roku 2017 v celkové částce mínus 12.665,- Kč byl dle rozhodnutí
valné hromady proúčtován proti účtu nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Uvedené stavy finančních prostředků vyplývají z účetní závěrky – Rozvahy a Výkazu zisku a
ztráty, vypracované na základě podkladů z účetního deníku Společnosti.
Společnost C-M-T, z.s. vykázala ve zdaňovacím období roku 2018 nulovou daň
z příjmů.
K 31.12.2018 bylo složení orgánů Společnosti následovné:
Výbor: 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: předsedkyně Ivana Štejnarová a členové Alena Mašková a Roman Fišer.

V Praze dne 9.2.2019
Vypracovala: Ivana Jandová, místopředsedkyně a účetní Společnosti C-M-T, z.s.
Schválil: Mgr. Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T, z.s.
Schváleno valnou hromadou dne 14.3.2019

