
 

 

Zápis 

z Valné hromady Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení. 

 

 
 
 
 
Místo konání:   Tree of Life, Lázně Bělohrad 
Datum konání:   22. září 2012 
Přítomní:  za členy výkonného výboru – ing. Josef Hájek, ing. Petr Krátký, Věra 

Sedláková, Miloslava Svěráková 
dále viz prezenční listina, celkem 57 členů sdružení 

Omluveni:  Petr Hylena, Mgr. Ronald Laryš, Josef Zháňal 
 

1. Zahájení Valné hromady KPMM 
� Valná hromada (dále jen VH), se konala v rámci VIII. vzdělávacího semináře, 

byla zahájena v 11.30 hod. předsedou sdružení ing. Josefem Hájkem. V úvodu 
pozdravil všechny přítomné a představil členy výkonného výboru (dále jen VV). 
Konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené 
sdružením pro sezvání členů Klubu pacientů mnohočetný myelom ke konání VH. 

� Řízením VH byl pověřen předseda sdružení ing. Josef Hájek. 
� Mandátovou komisi schválila VH ve složení – ing. Petr Krátký, Christa Veverová, 

Stanislav Šimeček. 
� Zvolený předseda mandátové komise, ing. Petr Krátký konstatoval, že VH je 

usnášení schopná (přítomni 4 členové VV, celkový počet členů KPMM včetně 
členů výkonného výboru 57). 

� Zapisovatelkou byla výkonným výborem (dále jen VV) určena Mgr. Alice 
Onderková. 

� Členové VH navrhli a schválili členy volební komise v tomto složení: Iveta 
Smitalová (předsedkyně), Ladislav Zelený, Petr Jiráň. 

2. Zpráva o činnosti za rok 2011 
� Zprávu o činnosti přednesla koordinátorka Klubu, v krátkém přehledu shrnula 

nejdůležitější události minulého roku. (viz příloha č. 1) 
 
 



3. Zpráva o hospodaření za rok 2011 
� Zprávu o hospodaření za rok 2011 přednesl předseda sdružení. Podrobně rozebral 

jednotlivé náklady minulých období a objasnil finanční situaci sdružení. (viz 
příloha č. 2) 

4. Rozpočet pro rok 2012 
� Předseda sdružení předložil VH rozpočet pro rok 2012. Rozpočet byl již 

předběžně odsouhlasen členy VV na jejich jarním zasedání dne 10. dubna 2012 
v Brně. (viz příloha č. 3) 

� Podrobněji se zdržel u financování jednotlivých regionálních skupin a vyzval 
všechny členy, aby zvážili možnost oslovení drobných dárců. Rozpočet pro rok 
2012 je vyrovnaný, finanční zabezpečení pro rok 2012 a částečně pro rok 2013 je 
rovněž zajištěno, nicméně získávání finančních zdrojů je stále náročnější. 

� Jako účetní sdružení pro rok 2012 byla navržena paní Iveta Smitalová. 
5. Zpráva Dozorčí rady KPMM a kontrola účetní uzávěrky z roku 2011 

� Zprávu přednesla předsedkyně Dozorčí rady KPMM ing. Ludmila Gulyásová. 
� Dozorčí rada konstatovala, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné 

nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky Klubu pacientů 
mnohočetný myelom, občanské sdružení. 

6. Volba nových členů VV 
� Jako členka VV byla navržena paní Věra Sedláková, kandidaturu přijala. VH 

jednohlasně odsouhlasila paní Věru Sedlákovou jako členku VV sdružení. 
� Předsedkyně volební komise konstatovala, že volba proběhla řádně za dodržení 

všech pravidel. 
� Jako člen VV byl navržen Mgr. Ronald Laryš, který se ze zdravotních důvodů 

z VH omluvil. Kandidaturu předběžně přijal a plnou moc pro své zastupování 
vystavil paní Jiřině Zemanové. VH jednohlasně odsouhlasila Mgr. Ronalda 
Laryše jako člena VV sdružení. 

� Předsedkyně volební komise konstatovala, že volba proběhla řádně za dodržení 
všech pravidel. 

7. Volba nových místopředsedů ROS Praha a ROS Olomouc 
� Členové výkonného výboru se jednohlasně usnesli a hlasováním stvrdili paní 

Věru Sedlákovou jako místopředsedkyni ROS Praha a Mgr. Ronalda Laryše jako 
místopředsedu ROS Olomouc. 

8. Diskuse 
� V rámci diskuse vystoupil jako host prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. a požádal 

VH o pomoc při jednáních se SÚKL, pojišťovnami a s dalšími státními 
institucemi, které mohou ovlivnit léčebné procesy pacientů s mnohočetným 
myelomem. 

� Ve svém vystoupení přednesl svůj návrh, který zahrnuje přípravu dopisu pro 
ředitele SÚKL, ředitele pojišťoven a případně ministra zdravotnictví či další 
odpovědné státní zástupce. 

� Dále navrhl, že v případě nedostupnosti léčby pro konkrétního pacienta by bylo 
vhodné obrátit se s pomocí na partnerské sdružení PZP zastoupené 



JUDr. Ondřejem Dostálem, který by poskytl radu či případný individuální 
doprovod konkrétního pacienta při jednáních s pojišťovnami. 

� Po bouřlivé diskusi bylo navrženo, aby jednotlivé kroky byly vedeny s ohledem 
na vybudování budoucích příznivých léčebných podmínek všech pacientů 
s mnohočetným myelomem.  

� Členové VV připraví dopis pro pojišťovny a zástupce SÚKL, kterým vyjádří 
postoj všech regionů. Odborným garantem bude prof. Roman Hájek. 

� Na další vývoj situace bude aktuálně reagovat VV Klubu pacientů ve spolupráci 
s prof. Romanem Hájkem a JUDr. Ondřejem Dostálem. 

� VH jednohlasně navržené kroky podpořila a odsouhlasila. 
9. Usnesení Valné hromady 

� Návrh usnesení VH přednesla paní Miroslava Bauerová. 
� K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky. O návrhu usnesení VH 

dala hlasovat předsedkyně volební komise.  
� Usnesení VH Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení bylo 

jednohlasně přijato všemi zúčastněnými členy.  
� Znění usnesení VH: 

• VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2011, 

• VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2011, 
• VH schvaluje účetní uzávěrku pro rok 2011, 

• VH schvaluje rozpočet pro rok 2012, 
• VH schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrole účetní závěrky z roku 2011, 

• VH schvaluje doplnění VV o dva členy, kterými se stávají paní Věra 
Sedláková a Mgr. Ronald Laryš,  

• VH bere na vědomí, že místopředsedkyní ROS Praha se stává paní Věra 
Sedláková a místopředsedou ROS Olomouc se stává Mgr. Ronald Laryš, 

• VH schvaluje jako účetní sdružení pro rok 2011 paní Ivetu Smitalovou, 
• VH schvaluje přípravu dopisu pro zástupce pojišťoven a ředitele SÚKL. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1.: Zpráva o činnosti za rok 2011 
Příloha č. 2.: Zpráva o hospodaření za rok 2011 
Příloha č. 3.: Rozpočet sdružení pro rok 2012 

 
 
Zapsala: Mgr. Alice Onderková 
V Lázních Bělohrad dne 22. 9. 2012 


