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ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU  

NA NAVÝŠENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKŮ OD ROKU 2018 
 

Situace: 

 

Během posledních 3 let se navýšil počet členů SČOO z necelých 600 na bezmála 1000, tím také velmi 

vzrostly pracovní i finanční nároky na chod kanceláře a zprávu členských záležitosti. 

S ohledem na legislativní a společenský vývoj došlo v posledních letech i k velkému nárůstu 

byrokracie a výrazně se zvýšila potřeba řešit průběžně po celý rok právní záležitosti společenstva i 

jeho členů, využívat služeb právních poradců, monitorovat připravované a možné změny v legislativě, 

které mohou ovlivnit postavení našeho oboru a podnikání v něm. 

 

Profesní asociace, jako nevýdělečná příspěvková organizace, si musí zajistit svůj chod z primárně z 

příspěvků členů a výdělky z vedlejší výdělečné činnosti (pořádání akcí) mají být pouze příjmy 

„navíc“. Jinak se asociace kvůli nutnosti zajištění životaschopnosti nemůže plnohodnotně věnovat 

svým členům, jejich zájmům a potřebám, což je však jejím hlavním posláním.  

 

SČOO je však v současnosti existenčně závislé na příjmech z kongresů a OPTY. V rozpočtu na rok 

2017 očekáváme, že tyto 3 akce vydělají přes 900 tisíc korun. Existuje však riziko, že příjmy z OPTY 

a především pak z kongresů se v budoucnu nemusí SČOO dařit úspěšně držet na aktuální úrovni.. 

 

Příspěvky SČOO nebyly navýšeny v průběhu posledních 15 let, jinak se ale finanční situace v ČR za 

tu dobu velmi proměnila –náklady narostly doslova na vše. Pro ilustraci – průměrná mzda mezi léty 

2000 až 2015 stoupla z 13.219,- Kč na 26.467,- Kč. 

 

Při této příležitosti upozorňujeme na neefektivní nastavení členských příspěvků pro fyzické osoby: 

V současnosti platí fyzické osoby za členství v SČOO ročně 500 Kč, ale v rámci členství obdrží: 

- zdarma časopis ČOO v ceně 252 Kč ročně (+ SČOO hradí i poštovné pro zasílání časopisu 

členům) 

- volný vstup na veletrh OPTA i na OPTA Party 

- slevu při účasti na každoročním kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA v hodnotě 600 Kč 

- a další finanční výhody 

Z předchozího vyplývá, že člen - fyzická osoba – má k dispozici „ benefity“, nad rámec výše 

členského příspěvku 

 

Situace je z výše popsaných důvodů velmi problematická a v současné podobě dále neudržitelná. 

Představenstvo je povinno kvůli zajištění chodu SČOO požádat valnou hromadu o schválení navýšení 

příspěvků od roku 2018 pro fyzické osoby a OSVČ. Garantujeme však, že výše členských příspěvků 

zůstane stále na finančně rozumné úrovni. 

 

Současná výše poplatků (do konce roku 2017): 

 

Fyzická osoba 500 Kč ročně / OSVČ 2,000 Kč ročně / právnické osoby do 10 zaměstnanců 5,000 Kč 

ročně / právnické osoby nad 10 zaměstnanců 10,000 Kč ročně. 

 

Navržená nová výše poplatků (od 1. ledna 2017): 

 

Fyzická osoba 1,200 Kč ročně / OSVČ 3,600 Kč ročně / právnické osoby do 10 zaměstnanců 5,000 

Kč ročně / právnické osoby nad 10 zaměstnanců 10,000 Kč ročně. 
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Kalkulace příjmu z členských příspěvků 

 
Příspěvky stávající do roku 2017 a navýšené příspěvky od roku 2018: 
 

Členové počet příspěvky 
do 2017 

Celkem 2017 příspěvky 
od 2018 

Celkem 2018 změna od 
2018 

Fyz. osoby 468 500 Kč 234 000 1 200 Kč 561 600 + 327 600 Kč 

OSVČ 358 2 000 Kč 716 000 3 600 Kč 1 288 800 + 572 800 Kč 

S.R.O. 122 5 000 Kč 610 000 5 000 Kč 610 000 0 

Velké firmy 7 10 000 Kč 70 000 10 000 Kč 70 000 0 

CELKEM 955  1 630 000 Kč  2 530 400 Kč 900 400 Kč 

 
 

Navýšené příjmy z příspěvků a příjmy „navíc“ z výdělečných akcí budou v nejbližším období a 

vzdálenější budoucnosti používány především na: 

 

- vytvoření interní administrativní podpory práce kanceláře 

- vytvoření nového moderního webového rozhraní pro lepší informovanost členů a jeho 

průběžnou zprávu 

- vytvoření právně-obchodní poradny (v rámci nového webu) - ve spolupráci s právně 

poradenskou společností 

- posílení práce kanceláře externími pracovními silami (kongresy, veletrhy) 

- rozšíření legislativně právních aktivit  

- propagace oboru (reklamní akce směrem k veřejnosti) 

- vytvoření finanční rezervy až do výše jednoho ročního rozpočtu (pro případ nenadálého 

výpadku příjmů z výdělečných akcí) 

 

 


