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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošní rok je u konce a proto bych Vám chtěl popřát klidné prožití Vánoc a pro
nastávající rok 2014 vše dobré jak v práci, tak i v osobním životě.

Dovolte mi zároveň Vás krátce informovat o několika záležitostech:

Za prvé, připravovaný zákon o zdravotnických prostředcích prozatím "leží"
v Parlamentu a čeká na projednání, což znamená, že v nejbližší době nedochází
k žádným změnám ve smyslu úhrady optických pomůcek a ani nového postavení
očního optika.

Za druhé, informaci ohledně nového číselníku VZP pro rok 2014 najdete na webových
stránkách VZP na tomto odkazu:
http://www.vzp.czlposkytovatele/ciseln iky/zd ravotn icke-prostred ky

Třetí informace se týká výročního 20. ročníku mezinárodního veletrhu OPTA.
Bude pro Vás znamenat opět možnost se na jednom místě seznámit s tím, jaká je
aktuální situace na našem optickém trhu, porovnat nabídku jednotlivých vystavovatelů
a získat přehled o tom, co by mohlo obohatit Váš sortiment jak v oblasti brýlových
čoček, tak i brýlových obrub, kontaktních čoček atd. Součástí OPTY bude také
doprovodný vzdělávací program, který proběhne jak v pátek, tak i v sobotu.
Během sobotního večera se uskuteční i After Party, kterou tentokrát pro vás zajišťuje
samo Společenstvo, a my doufáme, že i tato nedílná součást veletrhu bude důvodem
proč si vyhradit na návštěvu OPTY čas.
Veškeré podrobné informace týkající OPTY 2014 získáte koncem ledna, pakliže
navštívíte webové stránky Společenstva a také v časopise Česká Oční Optika, který
se bude věnovat nadcházejícímu veletrhu, nebo ve Zprávách Společenstva
věnovaných OPTĚ.



Poslední informace se týká voleb do představenstva SČOO a jeho revizní komise.
V sobotu 22.3.2014 proběhnou na volební valné hromadě SČOO v aule Univerzity
Hradec Králové volby do představenstva Společenstva (9 členů) a jeho revizní komise
(3 členové) *.
Posílejte prosím nejpozději do 1. 3. 2014 své návrhy kandidátů. Návrh kandidáta bude
považován za platný pouze v případě, když v něm bude uvedeno: jméno a příjmení
kandidáta a emailový kontakt na něj. Stávající představenstvo pak tyto osoby osloví,
zjistí, zda kandidaturu přijímají a získá od nich jejich Curriculum vitae a dokument
vysvětlující důvody, pro které by měli být právě oni zvoleni a záměry, které při vedení
Společenstva mají. Tyto materiály budou dány na vědomí členům s předstihem před
konáním voleb z důvodu zajištění dostatečné předvolební informovanosti.

o podrobnostech konání volební valné hromady Společenstva Vás budeme
informovat začátkem roku 2014.

* Poznámka: Podle usnesení poslední valné hromady SČOO neproběhne
nadcházející valná hromada Společenstva jako tradičně při veletrhu OPTA, ale v
březnu 2014 nezávisle na OPTĚ.

Beno Blachut
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Zápis z valné hromady SČOO konané v neděli dne 22. 09. 2013 v 15:00 hodin v aule Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

Přítomní: 37 členů, 5 platných plných mocí
Ověřením mandátu, počtu přítomných a sčítáním hlasování byl pověřen předseda revizní komise Antonín Oliva

Návrh programu:
Jediný bod programu: projednání návrhu nových stanov SČOO
Program schválen všemi hlasy

Mgr. Borkovec: úvodní slovo ke zpracovanému návrhu, se zdůrazněním nových prvků, které zpřesňují stávající
stanovy a splňují požadavky nového občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.

Diskuse:
1) Obdržené připomínky:

A) členské příspěvky důchodců: návrh Mgr. Borkovce, aby rozhodnutí o změně bylo v kompetenci
valné hromady (dále též VH), nikoliv ve stanovách, z důvodu snazších operativních -změn

B) povinnost zaslat doklad o zaplacení - zdůvodnění Mgr. Borkovce - jde o nárůst administrativy;
opět doporučení zapracovat nikoliv ve stanovách, ale formou rozhodnutí valné hromady

C) elektronický podpis - bude hlasováno
D) způsob zveřejnění pozvánky ijinak než na webu (ve Zprávách atd.) - bude hlasováno
E) usnášeníschopnost VB - kvorum zatím v návrhu 50 členů, protinávrh 70 - bude hlasováno

řádné členství vzniká přijetím na VH

2) pokračování obecné diskuse:
Blachut: návrh na posunutí data přijetí nových stanov až na volební valnou hromadu v březnu 2013 z důvodu nízké
účasti. Další diskutující odmítají
Troják: do jaké míry jsou stanovy v nesouladu s novým obchodním zákoníkem?
Odpověď: závažnost problému je v oblasti pravomoci představenstva
Wagner: pokud by nebyly přijaty nové stanovy, volební valná hromada bude řízena dle starých stanov, a to je
napadnutelné
Borkovec: občanskésdružení se automaticky mění na spolek, platí dvouleté přechodné období na úpravu stanov,
transformace je automatická ze zákona
Kolínský: jde o to, zda hlasovat teď nebo až na valné hromadě? Jiný problém nemáme?
Blachut: v právním sporu by nedostatek zřejmě vadil, doposud problém nebyl
Troják: Kdy by nové stanovy začaly platit?
Blachut: na valné hromadě by byly přijaty prvně nové stanovy, ty by začaly platit, následně by proběhla volba
podle nových stanov
Troják: členové byli seznámeni s návrhem, není důvod odkládat diskusi a přijetí
Kolínský: viz reakce advokátní kanceláře na můj kritický dopis, z tohoto důvodu doporučuji neodkládat.
Baštecký: jaký je technický problém ve vyřešení návrhu na změny a doplnění stanov?
Borkovec: není žádný technický problém
Baštecký: nejvíce členům vadil usnášeníschopný počet navržený na 50, doporučuje návrh odhlasovat hned
Baštecký: jakje koncipováno členství právnických osob?
Odpověd' - Borkovec: právnická osoba podá přihlášku podepsanou statutárním orgánem právnické osoby, má
jeden hlas při hlasování.
Borkovec na základě připomínek diskutujících formuluje protinávrh:
hlasovat o 1) navýšení kvora z 50 na 70 a 2) nepoužívání elektronického podpisu v rámci elektronického hlasování

www.scoo.cz

adresa: Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4. Cl. tel./fax: +420 261 341 216
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Daněk: Návrh na % vyjádření řádných členů, nikoliv pevným počtem. Diskuse o možném účelovém zneužití
Baštecký: návrh na číselné vyjádření, podporuje počet 70.
Blachut: hlasování o protinávrhu - usnášeníschopné kvorum je 70 hlasů
pro: 20; hlasů proti: 22, protinávrh nepřijat.

Pokračování diskuse k elektronickému podpisu:
Borkovec: - připomínka - ustanovení elek-tronického podpisu není součástí elektronického hlasování
Borkovec: návrh byl myšlen tak, že bude platit elektronické hlasování NEBO ruční hlasování; nikoliv kombinace
obojího;
Baštecký: proč nezanechat elektronické hlasování pro rozhodnutí mimo valnou hromadu?
Blachut: formuluje protinávrh elektronický podpis zamítnout
Borkovec: formuluje protinávrh: zrušit elektronické hlasování

"Borkovec upřesňuje předmět hlasování: návrh na vypuštění článku 7, odstavce 8 návrhu stanov:
pro 2, proti: 28+5, zdržel se: 2; protinávrh zamítnut

Protinávrh: zda bude vypuštěn elektronický podpis:
pro: 33+5; proti: 3, zdržel se: 1; protinávrh přijat

Blachut: je potřeba zakomponovat spojení elektronická adresa a jméno, táže se, jak to má být formulováno ve
stanovách;
Panenka: navrhuje podrobnosti elektronického hlasování zpracovat v hlasovací m řádu, na který by stanovy pouze
odkazovaly
Borkovec: navrhuje do článku 4 odstavec 10, návrh omezit internetové hlasování ve stanovách na určité
rozhodování, následuje diskuse o formě omezení
Borkovec: formuluje připomínky, které zazněly, a navrhuje hlasovat o návrhu: "zda v článku 4, odst. 10 doplnit
stanovy: SČOO vede seznam členů společenstva a každému je přidělena jedna E-mailová adresa
pro 42; proti O; zdržel se O; návrh je přijat

Borkovec: formuluje připomínky ke korespondenčnímu hlasování do návrhu:
ČI. 7, odst. 8: Korespondenční způsob hlasování bude stanoven valnou hromadou podle hlasovacího řádu
IDasování: pro 40 - proti 1 - zdržel se 1; návrh je přijat
Hlasování o vypuštění ustanovení článku 4 odstavec 3 a přečíslování následujících odstavců: pro: 42 - proti
O - zdržel se O; návrh je přijat

Usnesení pro přijetí návrhu stanov ve znění dnes přijatých změn.
Pro 39 - proti 3 - zdrželi se O

Usnesení:
1. Valná hromada přijímá návrh nových stanov SČOO ve znění změn přijatých najednání valné hromady dne

22.9.2013.

Zapsal dne 22. září 2013 Ing. Jiří panenka~.~ .

www.scoo.cz

adresa: Novodvorská 1010114,14201 Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216
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Stanovy

Společenstva českých optiků a optometristů

úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne 22.09.2013 v Olomouci

Článek 1

Název a sídlo spolku

111 Název spolku zní Společenstvo českých optiků a optometristů.
121 Sídlem spolku je Novodvorská 1062/12, 14201 Praha 4, Česká republika.

Článek 2

111 Společenstvo českých optiků a optometristů (dále pouze "Společenstvo") je odborným
spolkem, v němž se sdružují za účelem plnění cílů Společenstva osoby působící v oboru
oční optika a/nebo optometrie.

121 Společenstvo je právnickou osobou založenou v souladu s právními předpisy České
republiky a je zapsáno v rejstříku sdružení vedeném u Ministerstva vnitra České
republiky, popř. v rejstříku spolků.

131 Řádným členem Společenstva může být osoba fyzická nebo právnická, která je
podnikatelem v oboru oční optiky a/nebo optometrie nebo vykonává povolání očního
optika a/nebo optometristy na území České republiky.

141 Čestným členem Společenstva může být jmenována jakákoliv osoba, která se zasloužila o
rozvoj oboru oční optika a/nebo optometrie.

Článek 3

Úkoly a cíle činnosti Společenstva

111 Cílem Společenstva je hájit a podporovat podnikatelské a profesní zájmy svých členů
v oboru oční optika a/nebo optometrie.

121 Obsahem činnosti Společenstva je v souladu s cílem Společenstva specifikovaným
v předchozím bodu stanov:
a/ hájit zájmy svých členů při jednání se státními ajinými orgány, pojišťovnami a třetími

osobami,
bl podporovat řádné podnikání a výkon povolání voboru oční optiky a v činnosti

optometristy,
ci vyvolávat a účastnit se jednání se státními orgány v příslušné oblasti, podávat na

vyžádání nebo z vlastní iniciativy státním orgánům návrhy, informace a stanoviska
týkající se cílů Společenstva,

dl jednat se zdravotními a jinými pojišťovnami o přípravě smluv, uzavíraných
s podnikateli voboru oční optiky a/nebo optometrie a spolupracovat s nimi při
přípravě těchto smluv,

el podílet se na informační, vzdělávací a osvětové činnosti v oboru oční optiky a/nebo
optometrie.
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131 Společenstvo usiluje o náležitou odbornou výuku a výchovu pro výkon povolání očního
optika a optometristy.

141 Společenstvo vydává odborná periodika.

Článek 4

Členství ve spolku

111 Členem společenstva může být fyzická i právnická osoba. Právnická osoba má stejně jako
osoba fyzická jeden hlas při všech hlasováních včetně valné hromady.

121 Podmínkou vzniku členství je plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a
odbornost.

131 Řádné členství ve Společenstvu vzniká rozhodnutím valné hromady o přijetí žadatele za
člena Společenstva a zaplacením ročního členského příspěvku.

141 Žadatel - fyzická nebo právnická osoba, která má zájem se stát členem Společenstva,
projeví svůj zájem doručením vyplněné a podepsané členské přihlášky na adresu sídla
Společenstva spolu s listinami prokazujícími splnění podmínek členství ve Společenstvu.
Společenstvo je oprávněno vyžádat si od zájemce doplňující doklady prokazující splnění
podmínek pro vznik členství ve Společenstvu. Členskou přihlášku právnické osoby
podepisuje její statutární orgán. Představenstvo je povinno projednat přihlášku na
nejbližší schůzi představenstva. Po předložení všech vyžádaných dokladů rozhodne
představenstvo o vzniku podmíněného členství ve Společenstvu. Podmíněný člen má
všechna práva a povinnosti řádného člena Společenstva, s výjimkou práva volit členy
orgánu Společenstva a práva být volen za člena orgánu Společenstva. O vzniku řádného
členství je povinna rozhodnout první valná hromada, která se koná po rozhodnutí
představenstva o vzniku podmíněného členství. Rozhodnutím valné hromady o nepřijetí
žadatele za člena Společenstva zaniká podmíněné členství žadatele ve Společenstvu.

151 Čestné členství ve Společenstvu vzniká jeho udělením prezidentem Společenstva na
návrh člena Společenstva.

161 Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází najeho právního nástupce.
171 Členství ve Společenstvu zaniká:

aj úmrtím člena, který je fyzickou osobou,
bl zánikem právnické osoby, která je členem,
ci ukončením podnikání nebo výkonu zaměstnání voboru oční optiky, s výjimkou
odchodu do důchodu,
dl vystoupením člena ze Společenstva písemným oznámením doručeným představenstvu
Společenstva,
el vyloučením člena valnou hromadou Společenstva,
fl odnětím čestného členství prezidentem Společenstva nebo prohlášením čestného člena,
že se vzdává čestného členství ve Společenstvu.

181 Člen Společenstva může být vyloučen pokud:
aj závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy Společenstva,
bl vykonává povolání očního optika nebo optometristy nebo podniká v oboru oční optika

nebo optometrie způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s cíli a
úkoly Společenstva nebo jiným způsobem, který je neslučitelný se členstvím ve
Společenstvu.

191 Členství ve Společenstvu se pozastavuje v případě, že člen bude v prodlení s úhradou
dvou ročních členských příspěvků. Člen Společenstva s pozastaveným členstvím nemůže
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vykonávat práva člena Společenstva; povinnosti člena však zůstávají pozastavením
členství nedotčena.
O pozastavení členství a o obnově členství po zaplacení úhrnné dlužné částky rozhoduje
představenstvo Společenstva.

/101 Společenstvo vede seznam členů Společenstva a Seznam elektronické pošty, kdy
každému členu bude přiřazena jedna e-mailová adresa. Seznam je neveřejný. Do seznamu
členů je povinno představenstvo zapsat člena do 15 dnů od vzniku členství; vyškrtnout
člena ze seznamuje představenstvo povinno do 15 dnů od zániku členství.

Článek 5

Práva a povinnosti člena spolku

/11 Řádný člen Společenstva má právo:
aj zúčastňovat se všech činností Společenstva,
bl účastnit se jednání valné hromady Společenstva,
ci podávat návrhy na program valné hromady a schůzí orgánů Společenstva,
dl vznášet připomínky k činnosti Společenstva ajeho orgánů,
el volit orgány Společenstva,
fl být volen do orgánů Společenstva. Toto právo nemá člen Společenstva, který je

právnickou osobou.
121 Řádný člen Společenstva je povinen:

aj zachovávat stanovy Společenstva a usnesení jeho orgánů,
bl dodržovat zásady kolegiality k ostatním členům Společenstva,
ci hradit roční členský příspěvek ve lhůtě a ve výši stanovené valnou hromadou

Společenstva,
dl vykonávat podnikatelskou činnost nebo povolání očního optika nebo optometristy

v souladu s těmito stanovami, čestně a svědomitě a nesnižovat důstojnost povolání či
jiného výkonu činnosti v oboru oční optika a optometrie.

131 Čestný člen Společenstva má všechna členská práva a povinnosti člena s výjimkou práva
hlasovat na valné hromadě a práva být volen do orgánů Společenstva. Čestný člen nemá
povinnost hradit členský příspěvek.

141 Proti rozhodnutí orgánu Společenstva je možno podat odvolání k vyššímu orgánu
Společenstva.

Článek 6

Orgány Společenstva

11/ Orgány Společenstva jsou:
aj valná hromada Společenstva,
bl představenstvo Společenstva v čele s prezidentem Společenstva,
ci revizní komise Společenstva.

/21 Orgánem Společenstva mohou být i odborné komise zřízené valnou hromadou ad hoc.
Tyto komise mohou vykonávat zejména činnosti směřující k zajištění konkrétního cíle
stanoveného Společenstvem.
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Článek 7

Valná hromada Společenstva a její působnost

/1/ Valná hromada Společenstva je nejvyšším orgánem Společenstva. Valná hromada je
složená ze všech členů Společenstva.

121 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Valnou hromadu svolává představenstvo.
Ze závažných důvodů může valnou hromadu svolat i revizní komise. Termín, místo
konání a program valné hromady se oznámí členům spolku ve lhůtě nejméně 30 dnů před
datem konání valné hromady, a to umístěním pozvánky na webové stránky Společenstva
- www.scoo.cz.

131 Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu Společenstva, požádá-li o
to nejméně jedna čtvrtina řádných členů Společenstva. Nesvolá-li představenstvo valnou
hromadu do 30 dnů od doručení žádosti, jsou členové Společenstva oprávnění svolat
valnou hromadu sami. Revizní komise je oprávněna svolat valnou hromadu v případě
uvedeném v čI. 8.8 Stanov a dále v případě, že představenstvo dlouhodobě neplní
usnesení valné hromady, a to ani po opakované písemné výzvě revizní komise k nápravě,
nebo v případě, že budou zjištěny závažné nedostatky při hospodaření s prostředky
Společenstva.

14/ Do působnosti valné hromady Společenstva patří:
a/ schvalování stanov Společenstva, jejich změn a doplnění,
bl schvalování programu činnosti Společenstva,
c/ volba a odvolání členů představenstva a revizní komise,
dl rozhodování o přiznání náhrad členům představenstva za výkon funkce,
el rozhodování o vyloučení člena Společenstva,
fl rozhodování o rozpuštění spolku, sloučení s jiným spolkem nebo sdružením či

rozdělením spolku na dva nebo více samostatných subjektů,
g/ schvalování účetní závěrky,
hl schvalování rozpočtu na finanční rok a současně určuje limity finančních prostředků na

jednotlivé činnosti Společenstva,
ch/projednání zpráv představenstva a revizní komise,
il stanoví výši ročního členského příspěvku a termín jeho splatnosti,
ji rozhoduje o věcech, ve kterých si valná hromada vyhradila právo rozhodovat.

151 Valná hromada je usnášení schopná při účasti nejméně padesáti členů s hlasovacím
právem. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím
právem, přičemž každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Člen spolku se
zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné
moci. Jeden zmocněnec je oprávněn na základě plné moci zastupovat nejvýše 5 členů
Společenstva. Plná moc se zakládá k zápisu z jednání.

161 V případě rozhodnutí dle čl. 12.1 a) je valná hromada usnášeníschopná při účasti nejméně
1/3 všech členů Společenstva.

171 Valná hromada zvolí předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu a sčitatele. Do
zvolení předsedajícího řídí valnou hromadu prezident nebo pověřený člen představenstva.
Z jednání valné hromady pořizuje představenstvo do 30 dnů od jejího konání písemný
zápis, který je během následujících 10 dnů od pořízení zápisu povinno umístit zápis na
webové stránky Společenstva.

18/ Korespondenční hlasování.
Rozhodnutí, která náleží dle stanov do působnosti valné hromady lze učinit i mimo
valnou hromadu, a to prostřednictvím elektronického hlasování. Rozhodnutí učiněné
prostřednictvím elektronického hlasování se považuje za rozhodnutí valné hromady.
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Představenstvo je v takovém případě oprávněno vyzvat členy spolku prostřednictvím
elektronické pošty k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Hlasování probíhá po
dobu 21 dnů ode dne zveřejnění výzvy k hlasování na internetových stránkách
Společenstva a současně rozesláním výzvy. Adresu elektronické pošty uvedou členové
Společenstva do Seznamu elektronické pošty, který zřídí pro tento účel představenstvo.
Členové účastnící se elektronického hlasování vyjadřují svoji vůli v písemné formě
prostřednictvím datové zprávy odeslané z adresy elektronické pošty uvedené v Seznamu
elektronické pošty. Usnášeníschopnost se v takovém případě posuzuje obdobně jako v
případě jednání valné hromady. Hlasující členové spolku se považují za přítomné.
Výsledek hlasování se hodnotí obdobně jako v případě jednání valné hromady. Takto
přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v protokolu o elektronickém hlasování, který se
považuje za zápis Valné hromady. Pokud to navrhne alespoň 1/4 všech členů spolku, je
představenstvo povinno vyzvat členy spolku k hlasování o návrhu usnesení, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu usnesení.
Korespondenční způsob hlasování bude dále stanoven valnou hromadou v hlasovacím
řádu.

Článek 8

Představenstvo Společenstva a jeho působnost

/11 Představenstvo Společenstva je statutárním orgánem Společenstva.
121 Představenstvo Společenstva je devítičlenné.
131 Funkční období představenstva je čtyřleté. Opakovaná volba na další funkční období je

možná.
141 Představenstvo je voleno valnou hromadou. Členové představenstva volí ze svého středu

prezidenta Společenstva a dva viceprezidenty.
151 Jménem Společenstva jedná ve všech záležitostech a Společenstvo jako právnickou

osobu zavazuje prezident Společenstva společně s jedním viceprezidentem.
161 Představenstvo Společenstva:

a/ organizuje činnost Společenstva a výkonem svých funkcí zabezpečuje splnění cílů
Společenstva,

bl svolává valnou hromadu Společenstva a podává jí zprávu o své činnosti a správě
majetku Společenstva,

ci spravuje majetek Společenstva a odpovídá za účelné hospodaření jeho prostředky,
dl rozhoduje o všech záležitostech Společenstva v období mezi valnými hromadami
el podle potřeby pověřuje vhodnou osobu vedením administrativy a účetnictvím

Společenstva za dohodnutou odměnu. K výkonu těchto prací může zřídit kancelář
Společenstva,

ff vede seznam členů.
/71 Vzdá-li se člen představenstva své funkce nebo svou funkci zjakéhokoliv důvodu

nemůže vykonávat po dobu delší, než tři měsíce za sebou jdoucí, se novým členem
představenstva na zbytek funkčního období stává člen Společenstva, který v posledních
volbách do představenstva získal v pořadí za zvolenými členy představenstva nejvyšší
počet hlasů. V případě, že je takto nahrazen člen představenstva, který nevykovává funkci
po dobu delší než tři měsíce, současně zaniká funkce členu představenstva, který je takto
nahrazen.

181 Odstoupí-li z funkce celé představenstvo Společenstva, svolá revizní komise
Společenstva mimořádnou valnou hromadu.

Stránka 5 z 7



Článek 9

Revizní komise Společenstva

/11 Revizní komise Společenstva je kontrolním orgánem Společenstva.
/21 Revizní komise Společenstva je tříčlenná.
131 Funkční období revizní komise Společenstva je čtyřleté. Opětná volba na další funkční

období je možná.
141 Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní komise.
151 Revizní komise Společenstva

aj kontroluje, zda činnost představenstva Společenstva odpovídá stanovám a směrnicím
daným pro činnost Společenstva usnesením valné hromady Společenstva,

bl kontroluje výkon správy majetku Společenstva a hospodaření jeho prostředky,
cI podává valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

161 Vzdá-li se člen revizní komise své funkce nebo svou funkci zjakéhokoliv důvodu
nemůže vykonávat po dobu delší, než tři měsíce za sebou jdoucí, se novým členem
revizní komise na zbytek funkčního období stává člen Společenstva, který v posledních
volbách do revizní komise získal v pořadí za zvolenými členy revizní komise nejvyšší
počet hlasů. V případě, že je takto nahrazen člen revizní komise, který nevykovává funkci
po dobu delší než tři měsíce, současně zaniká funkce členu revizní komise, který je takto
nahrazen.

Či á n e k 10

Náhrady za činnost spojenou s funkcí člena orgánu Společenstva.

/11 Funkce v orgánech Společenstva jsou čestné Ineplacené/.
121 Za výkon funkce může být členu orgánu Společenstva přiznána náhrada za ztrátu času,

jejíž výši a rozsah určí valná hromada, a náhrada cestovních výdajů podle obecně
závazných předpisů. Výplatu náhrad schvaluje představenstvo Společenstva.

Článek 11

Zásady hospodaření majetkem Společenstva

/11 Majetek Společenstva tvoří fond hmotného a nehmotného majetku a fond peněžních
prostředků. Fondy Společenstva se tvoří z členských přípěvků, dotací a darů věnovaných
Společenstvu, jakož i z výtěžků akcí pořádaných Společenstvem.

121 Představenstvo Společenstva je povinno po skončení účetního roku vypracovat účetní
závěrku a výroční zprávu, kterou předkládá valné hromadě k odsouhlasení.

131 Peněžní prostředky Společenstva jsou určeny k úhradě výloh spojených s činností
Společenstva, s výkonem funkcí orgánů Společenstva a k úhradě za práce vykonané pro
Společenstvo. Valná hromada může určit, které druhy výdajů a jejich výši si vyhrazuje
předem ke schválení.

141 Účetnictví Společenstva vede osoba pověřená k tomu představenstvem Společenstva.
Představenstvo Společenstva může touto činností pověřit odbornou firmu. Představenstvo
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Společenstva také zabezpečuje uzavření smluv o hmotné odpovědnosti za svěřené
peněžní prostředky a ceniny.

151 Souhlas s výdaji podává vždy prezident Společenstva současně s jedním viceprezidentem,
nevyžaduje-li se v konkrétní věci souhlas valné hromady. Představenstvo předkládá
výkaz o stavu hospodaření s majetkem Společenstva jako součást své zprávy valné
hromadě.

161 Jednotliví členové neodpovídají za závazky Společenstva .

.č lán e k 12

Zánik Společenstva

/lI Společenstvo zaniká:
aJ rozhodne-li valná hromada Společenstva o jeho rozpuštění nebo sloučení s jiným

spolkem nebo o jeho rozdělení na dva nebo více samostatných subjektů,
bl je-li Společenstvo rozpuštěno pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní

správy,
ci zrušením podle jiného právního předpisu (zákona č. 418/2011 Sb., o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění).
121 Při zániku spolku se provede likvidace a majetkové vypořádání.
131 Rozhodne-li o rozpuštění Společenstva valná hromada, ustanoví současně dva nebo více

likvidátorů, které pověří likvidací majetku Společenstva ve lhůtě, kterou stanoví a
současně určí způsob rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy Společenstva, popřípadě
jiný způsob, jak s ním má být naloženo. Likvidátor provede soupis jmění, který zveřejní
v sídle Společenstva.

14/ Při sloučení Společenstva s jiným spolkem se likvidace majetku Společenstva neprovádí,
převezme-li spolek, s nímž se Společenstvo slučuje, členstvo a aktiva a pasiva
Společenstva. Jinak se provede likvidace majetku Společenstva podle odstavce 2 tohoto
článku.

/5/ Při rozdělení Společenstva na samostatné subjekty se likvidace neprovádí, uzavřou-li
nové vzniklé subjekty dohodu o rozdělení majetku Společenstva. Není-li dosaženo
dohody o rozdělení majetku na valné hromadě, která o rozdělení Společenstva rozhodla,
provede se likvidace majetku Společenstva podle odstavce 2 tohoto článku.

/6/ Likvidací majetku Společenstva může být valnou hromadou pověřeno představenstvo
Společenstva.

/7/ Je-li Společenstvo rozpuštěno pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu,
postupuje se při likvidaci majetku Společenstva podle rozhodnutí tohoto orgánu.

Toto úplné znění stanov Společenstva českých optiků a optometristů bylo schváleno
valnou hromadou Společenstva dne 22. 09. 2013, což v souladu s těmito stanovami stvrzují
svými podpisy osoby oprávněné za Společenstvo jednat.

Prezident Společenstva: Viceprezident Společenstva:
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OPTA2014
jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu oční optiky,
optometrie a oftalmologie
14. - 16. února

Veletrh OPTA je jedinou možností v České republice a na Slovensku, jak na světové úrovni
prezentovat a shlédnout novinky oborů oční optiky, optometrie a oftalmologie! Svým rozsahem a
kvalitou je nejvýznamnější oborovou prezentací oční optiky, optometrie a oftalmologie v regionu
střední Evropy. Veletrh OPTA není pouze přehlídkou nejnovějších brýlových obrub, brýlových a
kontaktních čoček či technologických přístrojů, ale slouží i jako centrum vzdělávání, v jejím průběhu se
koná řada odborných přednášek a seminářů.

NABíDKA ZVÝHODNĚNÉHO UBYTOVÁNí PRO ČLENY SČOO - včetně snídaně
(ceny nižší o 15% oproti roku 2012, v hotelu Voroněž II nižší o 190-250 Kč za lůžko oproti roku 2013)
Ubytovaní účastníci veletrhu budou mít kromě toho slevu na konzumaci v hotelu ve výši 20%.

Hotel Voroněž I. cena/pokoj kategorie cena za osobu
A jednolůžkový pokoj 1.820 Kč standard 1.820 Kč
B iednolůžkovv pokoj 2.235 Kč superior 2.235 Kč
C dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.000 Kč standard 2.000 Kč
D dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.465 Kč superior 2.465 Kč
E dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.560 Kč standard 1.280 Kč
F dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 3.010 Kč superior 1.505 Kč
G dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.440 Kč standard 1.147 Kč
H apartmá pro 1 osobu 3.945 Kč 3.945 Kč
I apartmá pro 2 osoby 4.690 Kč 2.345 Kč

Hotel Voroněž II cena/pokoj kategorie cena za osobu
J dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 1.600 Kč standard 1.600 Kč
K dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.020 Kč standard 1.010 Kč
L dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 2.420 Kč standard 807 Kč

OBJEDNÁVKOVÝFORMULÁŘ

jméno a příjmení
název firmy
bydliště vč. pse
telefon nebo e-mail
objednávám variantu A B e O E F G H I J K L
v termínu od - do
počet nocí
var. E, F, G, I, K, L jména a příjmení dalších osob:

datum, podpis

Objednávku zasílejte pod heslem SPOLEČENSTVO (sleva):
Hotel Voroněž I: rezervační oddělení, Křížkovského 47,60373 Brno

tel.: 543 141 377,543141 280, fax: 543 141 371
e-mail: info@voronez.cz

Hotel Voroněž II. recepce, Křížkovského 49,60373 Brno
tel.: 543 142030, 543 142020, fax: 543211 966
e-mail: voronez2@voronez.cz



PLACENÁ INZERCE

Přijmeme očního optika, optometristu, asistenta prodeje
i na zkrácený úvazek. Tel. 775 174413 (Kladno)

INFORMACE SEKRETARIÁTU

Změna sídla Společenstva

Z důvodu odkupu budovy původního sídla novým vlastníkem a přidělení nového čísla popisného jsme
změnili sídlo. Kancelář je na stejném místě, mění se pouze adresa, pošta bude docházet i na starou
adresu (společná podatelna).
Původní sídlo: Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4 (majitel budovy Eltodo EG, a.s.)
Nové sídlo: Novodvorská 1062/12, 14201 Praha 4 (majitel budovy Domyno1, s.r.o.)

Výměr členských příspěvků na rok 2014

Výměr členských příspěvků pro členy, kteří odebírají tištěné Zprávy Společenstva, bude součástí
lednového předveletržního vydání zpráv.
Členové, na které máme e-mailový kontakt, dostanou elektronický výměr členských příspěvků
v průběhu ledna příštího roku.

Nabídka elektronického odběru Zpráv Společenstva

K 20. prosinci 2013 má Společenstvo 627 členů. Z nich již 396 odebírá Zprávy Společenstva
elektronicky. Pokud jste tyto Zprávy obdrželi tištěné a měli byste zájem dostávat je elektronicky na
Vaši e-mailovou adresu, kontaktujte, prosím, sekretariát (261 341 216, 603 180 444 nebo
scoo@scoo.cz), vše vám zařídíme.

Darujte zrak. dárek na celý život

Od února 2012 spolupracujeme s nevládní organizací SVĚTLO PRO SVĚT, která pomáhá zajišťovat
zdravotní péči pro zrakově postižené osoby v nejchudších oblastech Afriky. Tato organizace dokáže
za 800 Kč zajistit operaci šedého zákalu pro jednoho pacienta v těchto oblastech.
Sbírková akce stále pokračuje, na sekretariátu si můžete objednávat kasičku a propagační materiály,
vše vám zdarma pošleme poštou.

Nabídka tiskopisů Záznam o informovaném souhlasu

Nabízíme vám i nadále za zvýhodněnou cenu "balíček" 4 kusů těchto formulářů za cenu 120 Kč
včetně poštovného. Platba pro členy SČOO je osvobozena od DPH.
Můžete objednávat na sekretariátu, nejlépe e-mailem, s uvedením počtu "balíčků" a fakturační adresy.
Vaši objednávku vyřídíme obratem.

Zprávy Společenstva č. 3/2013



EXPO-Consult+Service, spol. s ro,
Přikop 4, 604 45 Bmo

Tel,545176158-60
Fax: 545176159
e-mail: info@expocs.cz
www.expocs.CZ

Veletržní, reklamní a cestovní kancelář,
oficiální zastoupení veletržní společnosti
Messe MOnchen GmbH a GHM pro Ceskou
a Slovenskou republiku

GHM"'~
Your Fair Partner

/ ,
MEZINARODNIHO VELETRHU
PRO OPTIKU A DESIGN
10. -12. ledna 2014
Výstaviště Mnichov I www.opti.de

MAXIMEYES!

v()tl
Důvody pro Vaši návštěvu:
Veletrh opti je první vrcholnou odbornou událostí v roce 2014, veletrhu se účastní 500 vystavovatelů
z 25-ti zemí na rekordní výstavní ploše 40.000m2, očekává se návštěva přes 25.000 odborných
návštěvníků z celé Evropy.

Veletrh opti je platformou pro kompletní odvětví oční optiky: skla, obroučky, kontaktní čočky, nástroje
pro optiky, design a vybavení prodejen.

Setkejte se s inovativními návrháři a producenty z celého světa, nechejte se inspirovat čerstvými
trendy a kreativním designem. Nechejte se přesvědčit dynamickou obchodní atmosférou
profesionálního moderního veletrhu.

Navštivte přednášky opti-Forum v hale C2 se vzdělávacími programy pro odborníky, vstup volný, před-
nášky v agličtině. Nechejte se přesvědčit dynamickou obchodní atmosférou profesionálního veletrhu na
moderním mnichovském výstavišti.

Nabídka veletrhu: obroučky, dětské brýle, kontaktní čočky, optické čočky, vizuální pomůcky/Low
Vision, sluneční a sportovní brýle, naslouchátka/akustika, technika a nástroje, zakázková výroba, vybavení
prodejen, IT, vzdělávání a mnoho jiného. .

Otevírací doba veletrhu: Pá 9.00 - 18.00, 509.00 - 19.00, Ne 9.00 - 17.00

Bližší informace, zlevněné vstupenky za Kč, individuální ubytování:
EXPO-Consult+Service,s.r.o., Příkop 4, 60445 Brno, Tel.: 545 176 158
Fax: 545 176 159, e-mail: info@expocs.cz, www.expocs.cz

Na váš zájem se těší

l!k..~\U
Návštěvnický servis

objednávejte na
www.expocs.cz

Ing. Jaroslav Vondruška
Oficiální zástupce pořadatele pro ČR a SR

Objednávky:
prosím otočte



OBJEDNÁVKA SLUŽEB
www.expocs.cz • fax: 545 176 159

CENY VSTUPENEK (KATALOG ZDARMA V CENĚI
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Veletrh je povinně registrovaný, je nutné uvést jména osob, pro které jsou vstupenky objednávány.
Registrovat se můžete online buď na www.expocs.cz anebo na www.optLde
Zaregistrovaní návštěvníci od nás obdrží po úhradě faktury e-mailem online vstupenku, která platí jako
vstupenka s přímým vstupem na veletrh. Vstupenky platí na kterýkoliv den veletrhu.

POPTÁVKA ZÁJEZDU NA VELETRH OPTI 2014 Naše CK je pojištěná pro připad úpadku
podle zákona C.159/1999 SB.

Naše CK má více než 15-ti letou zkušenost s organizováním zájezdu do Mnichova, nabízíme
skupinám o minimálním počtu 20 osob zorganizování zájezdu na veletrh, jednodenní anebo
dvoudenní s přenocováním v Mnichově, zašlete nám vaše požadavky, sdělíme vám celkovou cenu
včetně pojištění. Kontakt: koci@expocs.cz

POPTÁVKA NA INDIVIDUÁLNí UBYTOVÁNí Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 15let zkušeností a stovky spokojených zákazníku .

.... .r.er.~.~n..~~Y.t?v.~~í ~~ ~.O P'?č.et..~?~.í .

.....r.~p..~.P?~et.P.O~?j.~ .
1. Ubytování v jednoduchých penzionech v okolí výstaviště; ceny od cca 25 EUR osoba/noc. Jedná se o vícelůžkové pokoje
2. Střední kategorie hotelů v Mnichově, solidní vybavení, dobrý poměr poloha-cena-rozsah služeb; cena 41-70 EUR osoba/noc.
3. Ubytování v pensionech a hotelích ve vesnicích v okolí nového výstaviště, cena od cca 55 EUR jednolůžkový/noc

4. Luxusní hotely a ubytovací zařízení. Široká nabídka poskytovaných služeb, kvalita a pohodlí; ceny od cca 90 EUR pokoj/noc
5. Jiná kategorie - upřesněte prosím vaše požadavky telefonicky na tel. +420 545176160

VYPLŇTE PRosíM POŽADOVANÉ ÚDAJE .
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Navštivte obrazovou databázi nabízených hotelů na www.expocs.cz
Kontakt: kocifdexpocs.cz


