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Zápis z jednání členské schůze zapsaného spolku SMÁCI, z. s. 

 

Místo jednání:  budova Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – 

Nové Město  

Termín jednání: 18. 8. 2018 14:00 – 16:00  

Zahájení jednání:  14:00 (14:15) 

Zapisovatel: JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, advokát 

 

Schůze členské schůze (dále jen „schůze“) zapsaného spolku SMÁCI, z. s., IČO: 058 79 205, se sídlem 

Nová 862, Mníšek pod Brdy, PSČ 252 10, jak zapsáno ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 67966 

vedenou Městským soudem v Praze (dále jen „Spolek“) byla zahájena v místě jednání dne 18. 8. 2018 

ve 14:15.  

Schůzi zahájil pan Ondřej Hlavica, člen Výboru Spolku, úvodním slovem a konstatoval, že jednání 

schůze povede pan Václav Hradilek, předseda Výboru Spolku, zvolený do funkce jednomyslným 

rozhodnutím Výboru spolku dne 15. 5. 2018. 

Slovo převzal pan Václav Hradilek, předseda Výboru Spolku (dále jen „Předseda“) a uvítal zúčastněné 

členy Spolku a jejich doprovod na jednání schůze. Konstatoval, že schůze byla svolána souladně se 

stanovami Spolku a představil program jednání schůze, který byl účastníkům v zákonném termínu 

zaslán předem coby součást pozvánky na schůzi: 

1. Zahájení schůze (vč. představení programu, konstatování usnášeníschopnosti, volby orgánů 

schůze) 

2. Výroční zpráva (projednání anebo vzetí na vědomí Výroční zprávy schůzí) 

3. Aktualizace Stanov (doplnění Stanov o možnost přijímání usnesení per rollam) 

4. Schválení výsledku hospodaření Spolku 

5. Schválení ročního plánu činnosti Spolku 

6. Schválení zprávy o kontrolní činnosti 

7. Aktuální informace o léčbě SMA – Spinraza 

8. Aktuální informace o další dostupné léčbě 

9. Možnost doprovázení při Klinických dnech ve FN Brno 

10. Možnost poradenství při inkluzi v MŠ, ZŠ, SŠ a vysokých školách v ČR 

11. Systémové podávání žádosti o podporu u Život dětem, o.p.s. od roku 2018 

12. Diskuse a různé  

Zúčastnění členové schůze vzali program jednomyslně a bez protestu na vědomí a bylo přistoupeno 

k bodu 1 programu. 

 

Předseda zúčastněným vysvětlil, že vzhledem k tomu, že řada členů Spolku se z objektivních důvodů 

nemůže osobně účastnit jednání schůze, přijal Výbor řešení zastoupením prostřednictvím plných 

mocí, které osobně nezúčastněný člen Spolku uděluje členu Spolku, který se může schůze účastnit.  

Předseda dále konstatoval, že:  
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- Spolek má ke dni jednání schůze 148 členů, takže kvorum usnášeníschopnosti členské schůze 

činí 74 osob; 

- Na jednání schůze je osobně účastno 30 členů Spolku; 

- Dalších 86 členů Spolku udělilo pro účely jednání schůze plnou moc k jednání jinému členu 

Spolku, který se schůze účastní osobně, a to včetně sdělení, jak si přeje o jednotlivých bodech 

programu hlasovat anebo rozhodovat; 

- Celkem je tedy osobně anebo v platném zastoupení účastno jednání schůze 116 členů Spolku 

(78,4 % členů), z čehož však nemůže vzhledem k věkovému omezení dle příslušného 

ustanovení Stanov hlasovat 23 členů, takže hlasujících členů je 93 (62,8 % členů).; 

Předseda k tomuto bodu uzavřel, že vzhledem k tomu, že členské schůze se účastní osobně anebo 

v platném zastoupení 93, tj. 62,8 % členů Spolku oprávněných hlasovat o všech bodech programu 

schůze, je schůze usnášeníschopná a může jednat o všech bodech programu.  

Předseda dále informoval o způsobu, kterým bude schůze jednat, pořadu jednotlivých bodů 

programu schůze a způsobu hlasování, které se bude provádět aklamací, tj. zdvihem ruky anebo 

prohlášením „Souhlasím.“ 

Předseda dále konstatoval, že vzhledem k předem ohlášené nepřítomnosti zástupců kontrolního 

výboru Spolku není důvodné projednávat samostatně bod 6 navrženého programu, který proto bude 

v rámci jednání schůze diskutován jen ve stručnosti.  

Předseda také konstatoval, že vzhledem k obdobnému obsahu se jeví jako účelné společně projednat 

výroční zprávu, hospodářskou činnosti a další činnosti Spolku za období od založení doposud (body 2 

a 5 navrženého programu, které budou projednány jako bod 2 schůze společně) a ročního plán 

činnosti Spolku a aktuální informace o léčbě SMA (Spinraza a další dostupná léčba; tj. body 5, 7 a 8 

navrženého programu, které budou projednány jako bod 3 schůze společně). 

Členská schůze vzala uvedené skutečnosti jednomyslně a bez protestu na vědomí, aniž by bylo o 

této skutečnosti hlasováno. 

Předseda dále navrhl, že schůzi povede Předseda, přičemž jednotlivé body programu budou společně 

s ním podle potřeby prezentovat další členové Výboru Spolku, a zápis z jednání schůze bude 

pořizovat pan Jindřich Kalíšek, člen Spolku a advokát. 

O návrhu bylo hlasováno s výsledkem: 

PRO ........................... 93 zúčastněných členů s právem hlasovacím (100 % zúčastněných, 62,8 % členů) 

PROTI ................................... 0 zúčastněných členů s právem hlasovacím (0 % zúčastněných, 0 % členů) 

ZDRŽEL SE ............................ 0 zúčastněných členů s právem hlasovacím (0 % zúčastněných, 0 % členů) 

Členská schůze zvolila jednomyslně a bez protestu vedoucím schůze pana Václava Hradilka 

a zapisovatelem Jindřicha Kalíška. 

 

Bylo přistoupeno k bodu 2 programu, kterým je představení výroční zprávy a hospodářské činnosti 

a práce Spolku v období od založení doposud (rok 2017, leden – srpen 2018). 

Pan Ondřej Hlavica představil schůzi výroční zprávu Spolku za rok 2017 a přehled hospodářských 

výsledků za rok 2017, které byly připojeny k pozvánce na jednání schůze. 
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Dále krátce pohovořil o aktivitách Spolku v letech 2017 a 2018, zejména o navazování spolupráce 

s ostatními pacientskými organizacemi, orgány veřejné moci a výrobci léčiv a kompenzačních 

pomůcek.  

Členská schůze vzala uvedené skutečnosti jednomyslně a bez protestu na vědomí. 

Bylo konstatováno, že hlasování o schválení výroční zprávy Spolku za rok 2017 bude spojeno do 

jednoho bodu s hlasováním o změně stanov Spolku.  

 

Bylo přistoupeno k bodu 3 programu, kterým je změna stanov Spolku. 

Pan Ondřej Hlavica konstatoval, že dosavadní činnost Spolku ukazuje nutnost komplexnější změny 

jeho stanov, neboť:  

- Činnost některých orgánů se Spolku nedaří naplňovat (zejm. Kontrolní výbor a Kolegium), 

takže se jeví vhodné jejich činnost reorganizovat (nahradit Kontrolní výbor revizorem) anebo 

ukončit (Kolegium); 

- Zvážit institut Čestného členství; 

- Upravit způsob jednání nejvyššího kolektivního orgánu Spolku, který vzhledem k počtu členů 

není schopen sejít se v usnášeníschopném počtu bez toho, aby byli jednotliví členové 

zastoupeni. 

Pro tuto chvíli se přitom jeví jako zásadní poslední bod z výše uvedených, a proto Výbor navrhuje 

projednání a schválení částečně změny stanov Spolku, která zavádí u členské schůze možnost usnášet 

se a přijímat rozhodnutí, a to zásadně na základě předchozího projednání pomocí zavedených 

komunikačních nástrojů Spolku, per rollam.  

Bylo konstatováno, že příslušný návrh změny stanov Spolku byl účastníkům předem rozeslán spolku 

s pozvánkou na jednání schůze a bude připojen coby příloha k zápisu z jednání členské schůze. 

Pan Ondřej Hlavica spolu s Jindřichem Kalíškem vysvětlili účastníkům členské schůze mechanismus 

přípravy usnesení a rozhodování členské schůze per rollam. 

 

Následně bylo přistoupeno k bodu 4 programu, kterým je hlasování o bodech 2 a 3, tj. o výroční 

zprávě Spolku za rok 2017 a změně stanov Spolku. 

O výroční zprávě Spolku za rok 2017 bylo hlasováno s výsledkem: 

PRO ........................... 93 zúčastněných členů s právem hlasovacím (100 % zúčastněných, 62,8 % členů) 

PROTI ................................... 0 zúčastněných členů s právem hlasovacím (0 % zúčastněných, 0 % členů) 

ZDRŽEL SE ............................ 0 zúčastněných členů s právem hlasovacím (0 % zúčastněných, 0 % členů) 

Členská schůze jednomyslně a bez protestu odsouhlasila výroční zprávu Spolku za rok 2017. 

 

O návrhu na změnu stanov Spolku bylo hlasováno s výsledkem: 

PRO ........................... 93 zúčastněných členů s právem hlasovacím (100 % zúčastněných, 62,8 % členů) 

PROTI ................................... 0 zúčastněných členů s právem hlasovacím (0 % zúčastněných, 0 % členů) 

ZDRŽEL SE ............................ 0 zúčastněných členů s právem hlasovacím (0 % zúčastněných, 0 % členů) 
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Členská schůze jednomyslně a bez protestu schválila změnu stanov Spolku podle návrhu, který byl 

členům Spolku doručen spolu s pozvánkou. 

 

Následně bylo přistoupeno k bodu 5 programu, kterým je přestavení plánu činnosti na další období 

a aktuální informace o možnostech léčby SMA. 

Pan Ondřej Hlavica seznámil zúčastněné členy Spolku s připravovanými aktivitami Spolku (sdílení 

informací, webináře a další formy vzdělávání členů Spolku), s participací Spolku na činnosti 

pracovních skupin při MZ ČR a kroky a prostředky, jak pro větší počet pacientů s SMA získat přístup 

k léčbě přípravkem Spinraza (tj. mimořádnou úhradu zdravotní pojišťovny). 

Členská schůze vzala uvedené informace na vědomí, aniž by bylo o nich hlasováno. 

 

Následně bylo přistoupeno k bodu 6 programu, kterým je projednání stavu kontrolní činnosti v rámci 

Spolku. 

Předseda informoval zúčastněné členy o stavu kontrolní činnosti, především o objektivní 

nefunkčnosti kolegiálního kontrolního orgánu, kterým je Kontrolní výbor Spolku. Bylo dále řečeno, že: 

- Kontrolní činnost dosud vykonávali jak členové Výboru Spolku, tak v rozsahu svého 

příkazního zmocnění i účetní a daňová konzultantka, které se Spolkem spolupracují;  

- U Spolku v každém případě proběhne audit, se kterým bude schůze při nejbližší příležitosti 

seznámena; 

- i když je kontrolní orgán u zapsaného spolku orgán volitelný, který není nezbytný, Spolek 

usiluje o maximální transparentnost (a to nejen dovnitř, ale i vůči případným externím 

spolupracovníkům, donorům a sponzorům), a proto bude kontrolní orgán každopádně 

zachován.  

Z tohoto důvodu při nejbližší změně stanov bude tento orgán nahrazen jednočlennou funkcí revizora 

– kontrolora Spolku, což členská schůze vzala na vědomí, aniž by bylo o této informaci hlasováno. 

 

Následně bylo přistoupeno k bodu 7 programu, kterým je informace o dalším postupu Spolku ve věci 

dostupnosti léčby přípravkem Spinraza.  

Informaci přednesl Předseda a členská schůze ji vzala na vědomí, aniž by bylo o této informaci 

hlasováno.  

 

Následně bylo přistoupeno k závěrečnému bodu 8 programu, kterým je diskuse k otázkám 

předneseným členy Spolku a různým dalším tématům zájmu.  

 

Po ukončení diskuse Předseda všem zúčastněným členům Spolku poděkoval za účast a aktivní 

participaci na jednání schůze a ukončil jej v 15:55. 
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Zápis pořídil Jindřich Kalíšek, člen Spolku a advokát a ověřuje jej pan Václav Hradilek, předseda 

schůze. Ověřovací doložka je na následující, 5. straně zápisu. 

Zapsal: Schválil: Za statutární orgán: 

 

 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 

Jindřich Kalíšek Václav Hradilek Václav Hradilek 


