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Zápis z jednání Výboru SMÁci, z. s. 

Dne 15. května 2018 od 20:30 se uskutečnilo jednání Výboru, které svolal a řídil předseda. 

Jednání bylo uskutečněno prostřednictvím Skype. 

Jednání se zúčastnili: 

● Předseda Výboru: Ondřej Hlavica 

● 1. Místopředseda Výboru: Václav Hradilek 

● 2. Místopředseda Výboru: Daniel Kostan 

● Člen Výboru: Helena Kočová 

 

Předseda Výboru konstatoval, že jednání se účastní nadpoloviční většina Výboru, jednání 

tedy je usnášeníschopné. 

 

Předseda Výboru přednesl program jednání: 

1. Volba předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy Výboru Spolku; 

2. Grant Avast a spolupráce s EndDuchenne; 

3. Ostatní. 

Ad 1) Volba předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy 

Dle 7. května 2018 na jednání Výboru informoval ostatní členy Výboru o svém odstoupení 

z funkce stávající předseda (Ondřej Hlavica); toto vzal Výbor na vědomí. V návaznosti na 

toto oznámení a v souladu se Stanovami, přistoupil Výbor k volbě předsedy, 

1. místopředsedy a 2. místopředsedy.  

Z diskuse vyplynul následující návrh: 

● předseda Výboru  Ing. Václav Hradilek 

● 1. místopředseda Výboru Ing. Daniel Kostan 

● 2. místopředseda Výboru Mgr. Helena Kočová 

● člen Výboru   Mgr. Petra Holasová 

● člen Výboru   Ing. Ondřej Hlavica 

Navržení členové na funkci předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy se svojí 

nominací souhlasí.  

O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem: 

 

● volba předsedy Výboru:  Ing. Václav Hradilek  (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

● volba 1. místopředsedy:  Ing. Daniel Kostan  (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

● volba 2. místopředsedy:  Ing. Helena Kočová  (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Bylo konstatováno, že předsedou Výboru Spolku byl zvolen Ing. Václav Hradilek, 

1. místopředsedou Výboru Spolku Ing. Daniel Kostan, 2. místopředsedou Výboru Spolku 

Ing. Helena Kočová a členy Výboru Spolku jsou Ing. Ondřej Hlavica a Mgr. Petra Holasová.  
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Ad 2) Grant Avast a spolupráce s EndDuchenne 

Václav Hradilek informoval o dohodě s paní P. Holubcovou (EndDuchenne).  

EndDuchenne podávají na Nadaci Avast žádost o příspěvek na projekt zaměřený na 

organizaci workshopů. V rámci těchto workshopů budou poskytovatelé sociální služeb ve 

vybraných regionech seznámeni s problematikou zajištění péče o pacienty s EndDuchenne 

a SMA. SMÁci budou spolupracovat na workshopech zejména v části týkající se péče o 

pacienty se SMA.  

Ad 3) Ostatní  

V souvislosti s volbou předsedy a dalších členů Výboru bylo zúčastněnými dohodnuto, 

že budou předány podklady/agenda, která byla zajišťována dosavadním předsedou. 

Jedná se zejména o následující podklady/agendu: 

1. přihlášky členů, 

2. Seznam členů, 

3. smlouvy uzavřené mezi SMÁky a dalšími subjekty (např. FIO banka, Appia 

Consulting, Roche), 

4. vedení Seznamu pacientů se SMA (vytvářeného z dotazníku pacienta), 

5. dokumentace k transparentnímu účtu vedenému u FIO banky, a.s. 

6. účetnictví. 

Dále budou předány přihlašovací údaje pro: 

● administraci a správu účtu pro G Suite, 

● přístup k email účtu info@smaci.cz. 

 

Václav Hradilek a Ondřej Hlavica si dohodnou termín předání podkladů/agend. Dále zajistí 

informování o změně rozdělení funkcí a s tím související kontakty zejména: 

● v České Asociaci pro Vzácná Onemocnění, 

● u spolupracujících organizacích (např. Osmikrásky, kapela 008), 

● v Oddělení podpory práv pacientů na MZČR, 

● v Akademii pacientských organizací, 

● ve Státním Úřadu pro Kontrolu Léčiv. 

Rovněž zajistí podání žádosti na spolkovém rejstříku o zápis změn ve funkci předsedy, 

1. místopředsedy a 2. místopředsedy. 

 

Helena Kočová opakovaně informovala Výbor o nabídce daru ve formě hotovosti. Dárci byla 

zaslána darovací smlouva. Dar požaduje využít pro vybavení tábora pro pacienty se SMA, 

který organizuje ve spolupráci se vzdělávacím a informačním střediskem Centrum Veronica 

působícím v Hostětíně. Centrum Veronika je součástí Ekologického institutu Veronica (ZO 

ČSOP Veronika, Ekologický institut Veronika, Panská 9, Brno). 

O tomto daru bylo jednáno již na jednání Výboru dne 7. května 2018. 

mailto:info@smaci.cz
http://www.veronica.cz/
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@Helena informovala o finančním daru ve výši 10.000,- Kč na tábor. Dar přijala 

a dárci zaslala darovací smlouvu, kterou SMÁci mají připravenu. Odložení přijetí daru 

do volby nového předsedy není podle Heleny vhodné a možné. (Helena tak přijala 

jménem SMÁků dar na akci, která neprošla standardním a Výborem schváleným 

postupem, a není tak SMÁky organizovanou akcí) 

V této souvislosti zaslán následující dotaz na doporučený postup společnosti APPIA 

Consulting:.  

út 15. 5. 2018 v 18:14 odesílatel Helena Kočová <helena.kocova@smaci.cz> napsal: 

Hezký den, mám na Vás prosím dotaz. Získala jsem dárce na tábor pro děti s SMA 

a p. ředitel mě pozval  do firmy, že mi to vyplatí v hotovosti. Trochu mě zarazil, jak s 

tím naložit prosím. V DS bychom museli upravit text - že částka Kč  10000,-- nebude 

poukázána na účet, ale v hotovosti. CO pak ale já s tou částkou - u sebe si nechci 

zbytečně nechávat. Děkuji za dotaz a zdravím. Helena Kočová 

Podle doporučení bude upravena darovací smlouva (Helena Kočová), která bude 

předložena k podpisu (Ondřej Hlavica). 

 

Další jednání Výboru (Skype) bude uskutečněno dne 31. května 2018 od 20:30 hod.  

 

Jednání Výboru bylo ukončeno ve 21:45. 

 

 

Dne 15. května 2018  

 

Zapsal: Ondřej Hlavica  

 


