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Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T, z.s. dne 23.03.2018
Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Valnou hromadu zahájil Mgr. Michal Šimůnek v 16:30 hod. Valné hromady se zúčastnilo 70
hlasujících členů Společnosti C-M-T, z.s. (dále jen „Společnost“). Z toho bylo přítomno 15
hlasujících a na základě plné moci bylo 55 platných hlasů. Ke dni konání Valné hromady
měla Společnost 150 řádných členů. Aby byla Valná hromada usnášeníschopná, je potřeba
účast 25% členů, tj. 38 osob. Valná hromada byla prohlášená za usnášeníschopnou.

1. Volba orgánů valné hromady, schválení programu
Valné hromadě bylo navrženo následující složení orgánů valné hromady:
 předseda valné hromady – Mgr. Michal Šimůnek
 zapisovatel – Ivana Jandová
 ověřovatel zápisu – Daniela Nosková

Pro
68
Proti
0
Zdrželi se
2
Navržené osoby byly zvoleny.
Předseda valné hromady dal poté hlasovat o programu valné hromady.

Pro
70
Proti
0
Zdrželi se
0
Program valné hromady byl schválen.
2. Informace o činnosti Společnosti v roce 2017
Předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek seznámil účastníky valné hromady s činností
Společnosti v roce 2017.
 Víkendové setkání členů Společnosti v Třeboni, 28.-30.04.2018.
 Víkendové setkání členů Společnosti ve Velkých Bílovicích, 8.-10.9.2018.
 Předseda Společnosti Michal Šimůnek získal Cenu veřejnosti v rámci udílení Cen
Olgy Havlové
 Prezentace Společnosti v rámci Mezinárodního dne vzácných onemocnění
28.2.2017. Aktivity v rámci České asociace pro vzácná onemocnění.
 Obrátili jsme se dopisem na ředitele VZP ve věci prodlužování lázeňských pobytů při
komplexní lázeňské léčbě. Vedení VZP nám zaslalo svůj výklad vyhlášky.
 Po celý rok jsme sledovali problematiku lázeňství v ČR se zaměřením na situaci v
SLL Janské Lázně.
 Vydávání Bulletinu, čtvrtletního informačního zpravodaje Společnosti, příprava článků
na web Společnosti a na stránky Společnosti na Facebooku, vypracování odpovědí
na dotazy v rámci sociálního poradenství, zpracování námitek, odvolání a žalob.
 Medializace problematiky nemoci CMT, sepisování příběhů lidí s nemocí CMT.
 Oslovení desítek firem a získání sponzorských darů pro členy Společnosti.
3. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy revizní komise
Výroční zprávu a návrh účetní závěrky za rok 2017 přednesla místopředsedkyně a
hospodářka Společnosti Ivana Jandová.
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Pro
70
Proti
0
Zdrželi se
0
Výroční zpráva za rok 2017 a řádná účetní závěrka za rok 2017 byly schváleny.
Zprávu revizní komise přednesl za nepřítomnou předsedkyni revizní komise Ivanu
Štejnarovou předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek.

Pro
70
Proti
0
Zdrželi se
0
Revizní zpráva byla schválena.
4. Plán činnosti a úkoly Společnosti na rok 2018
Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plánem činnosti a úkoly
Společnosti v roce 2018:
 Žádost o dotaci na úřad vlády – schválena dotace na činnost ve výši 95.300,- Kč.
 Víkendové setkání členů Společnosti C-M-T a jejich přátel v Hradci Králové ve dnech
18. – 20.5.2018.
 Víkendové setkání členů Společnosti C-M-T a jejich přátel v Ostravě ve dnech 31.8.2.9.2018.
 Janskolázeňské sympozium – leden 2018.
 Neuromuskulární kongres – květen 2018, Brno.
5. Diskuse
Byla diskutována otázka poskytování lázeňské péče pacientům s CMT, jednotliví účastníci
sdělili své zkušenosti. Byla diskutována otázka provedení nových lékařských studií o naši
nemoci a pokroky v možnosti její léčby.

Valnou hromadu ukončil Mgr. Michal Šimůnek v 18:00 hodin.

..............................
Ivana Jandová, zapisovatelka

............................
Daniela Nosková, ověřovatelka

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

Přílohy
1. Výroční zpráva a účetní uzávěrka za rok 2017
2. Zpráva revizní komise za rok 2017

