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Příloha č. 1 k usnesení SČOO-P č. 0XX/XX/17ze dne XX. XX. 2017 

 

 

 
ČLENSKÝ A PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD 

 

Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. 
 

Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen Představenstvo a 

dále též jen Společenstvo)) se usneslo na tomto Členském a příspěvkovém řádu: 

 

 

Č l á n e k  1  

Úvodní ustanovení 
 

1. Členský a příspěvkový řád Společenstva (dále též jen Řád) je jedním ze základních 

vnitřních dokumentů Společenstva a upravuje základní práva a povinnosti členů 

Společenstva v oblasti členských práv a povinností a v oblasti hrazení členských 

příspěvků. 

 

2. Příspěvky členů Společenstva jsou základním zdrojem financování Společenstva. 

Rozdělení výnosu z členských příspěvků je určeno ročním rozpočtem Společenstva. 

 

Č l á n e k  2  

Vznik a druhy členství 
 

1. Členství ve Společenstvu vzniká za splnění podmínek určených stanovami Společenstva 

pro přijetí za člena, a to rozhodnutím Představenstva na základě žádosti fyzické nebo 

právnické osoby, podané na příslušném řádně vyplněném a doloženém formuláři žádosti, 

jehož závazné znění je přílohou tohoto řádu a jeho nedílnými součástmi. Formuláře jsou 

zveřejněny na webových stránkách Společenstva www.scoo.cz. Podmínkou vzniku 

členství ve Společenstvu je uhrazení členského příspěvku. 

 

2. Členství ve Společenstvu vzniká v případě předchozího uhrazení členského příspěvku 

dnem přijetí usnesení za člena Společenstva, pokud nebyl členský příspěvek uhrazen před 

přijetím usnesení Představenstva, tak dnem úhrady členského příspěvku. Pokud žadatel o 

členství neuhradí členský příspěvek ani do 60 dní poté, co byl o přijetí usnesení 

Představenstva písemně vyrozuměn, členství ve Společenstvu žadateli nevznikne, 

případný příspěvek došlý po výše stanovené lhůtě vrátí Společenstvo žadateli nejpozději 

do 30 dní po marném uplynutí 60 denní lhůty.  

 

3. Hlasovací právo má pouze člen Společenstva, a to každý člen jeden hlas. Každý člen 

Společenstva je oprávněn se na jednání valné hromady Společenstva a případných dalších 

orgánů Společenstva nechat zastoupit na základě písemné plné moci zmocněncem. 

http://www.scoo.cz/
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Zmocněnec zastupující člena Společenstva může zastupovat právě jednoho člena 

Společenstva, k případným dalším zmocněním nebude přihlíženo. 

 

4. Jakákoliv bezúhonná podnikající i nepodnikající fyzická i právnická osoba, nebo instituce 

zastoupené svým statutárním zástupcem, bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost 

a podnikatelské aktivity, která se zasloužila o rozvoj oboru oční optika a/nebo optometrie, 

nebo i v dalších oblastech s nimi souvisejících nebo na ně navazujících, se může stát 

čestným členem Společenstva, pokud její přijetí navrhne člen Společenstva.  

 

5. Ke vzniku čestného členství dochází jmenováním na základě usnesení Představenstva o 

udělení čestného členství s účinností dnem jeho přijetí. Představenstvo vystaví čestnému 

členovi jmenovací listinu, která mu bude slavnostním aktem předána na zasedání 

Představenstva. Vyhotovení jmenovací listiny zajišťuje Kancelář Společenstva. 

 

6. O odejmutí čestného členství rozhodne Představenstvo a tuto skutečnost bývalému 

čestnému členovi písemně oznámí. Při odnímání čestného členství postupuje 

Představenstvo přiměřeně stejným mechanismem jako v odst. 4) a 5) tohoto článku. Proti 

tomuto rozhodnutí není možné se odvolat. 

 

7. Čestný člen Společenstva může bez omezení toto ocenění své osoby veřejně prezentovat. 

 

8. Čestné členství není spojeno s úhradou členských příspěvků. Všichni čestní členové jsou 

zaneseni v jednotné evidenci čestných členů Společenstva, vedené Kanceláří 

Společenstva.  

 

9. Čestné členství ve Společenstvu může být uděleno i „in memoriam“.  

 

10. Čestný člen Společenstva není oprávněn se nechat zastoupit. 

 

11. Čestný člen Společenstva má právo zejména:  

a) zúčastňovat se na pozvání jednání orgánů Společenstva s právem diskuse a přednášení 

návrhů, ale bez hlasovacího práva 

b) využívat výhod člena Společenstva na akcích, které Společenstvo pořádá.  

 

12. Čestný člen uznává význam a vážnost Společenstva jako reprezentanta oboru oční optiky 

a optometrie a svým jednáním a vystupováním nesmí poškozovat jeho dobré jméno. 

Čestný člen Společenstva je povinen dbát o dobré jméno Společenstva a vědomě jej 

nepoškozovat, nesmí vystupovat jménem Společenstva, pokud k tomu nebyl 

Společenstvem zmocněn.  

 

Č l á n e k  3  

Výše a úhrada členských příspěvků 
 

1. Ke dni účinnosti tohoto Řádu je výše členských příspěvků stanovena bodem 3/ usnesení 

valné hromady ze dne 22. 2. 2002, a to: 

a) pro fyzickou osobu nepodnikající (zaměstnance, studenta v aktivní formě studia)  

- očního optika a optometristu     500,- Kč/ročně 
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b) pro fyzickou osobu - podnikatele v oboru oční optik a 

optometrista                2.000,- Kč/ročně 

c) pro právnickou osobu v oboru oční optik a 

optometrista:  

 s maximálně 10. zaměstnanci včetně            5.000,- Kč/ročně 

 nad 10 zaměstnanců            10.000,- Kč/ročně. 

 

2. Kterýkoliv ze členů Společenstva má právo po dohodě s Představenstvem uhradit 

kdykoliv mimořádný členský příspěvek v libovolné výši. Takovýto mimořádný členský 

příspěvek je nevratný.  

 

3. Představenstvo je oprávněno v souladu se stanovami Společenstva rozhodnout 

o poskytnutí slevy členského příspěvku až o 50 % z jeho stanovené výše - redukovaný 

členský příspěvek, a to pro členy - fyzické osoby: 

a) nepracující důchodce, za nějž je považován ten důchodce, který k rozhodnému datu (1. 

1. daného roku) nevykonává optickou ani optometrickou činnost v pracovněprávním 

ani obdobném vztahu ani jiným způsobem výdělečné činnosti. Pro nové členy je 

rozhodným datem den podání žádosti o přijetí za člena Společenstva. Na vyžádání 

Představenstva je žadatel povinen tuto skutečnost doložit, např. čestným prohlášením, 

b) fyzická osoba na mateřské a rodičovské dovolené, přičemž za mateřskou, resp. 

rodičovskou dovolenou je možno považovat pouze ten stav, kdy k rozhodnému datu 

rodič pobírá peněžitou pomoc v mateřství (po dobu MD), resp. rodičovský příspěvek. 

Na výzvu Představenstva jsou povinni tuto skutečnost doložit.  Pro nové členy je 

rozhodným datem den podání žádosti o přijetí za člena Společenstva. Na členku 

(člena), která(ý) po skončení mateřské, resp. rodičovské dovolené zůstane tzv. 

v domácnosti, se nevztahuje možnost platby redukovaného členského příspěvku. 

 

4. Členské příspěvky jsou splatné ročně předem nejpozději do 30. 4. daného roku 

bezhotovostním převodem na účet Společenstva vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 

0281055349/0800, nebo v hotovosti pověřeným pracovníkům kanceláře Společenstva, 

kteří oproti přijetí částky vystaví doklad potvrzující zaplacení členského příspěvku. Pro 

případ prodlení s úhradou členského příspěvku náleží Společenstvu úrok z prodlení ve 

výši stanovené právními předpisy. 

 

5. Členský příspěvek náleží Společenstvu na daný rok v plné výši, i když k přijetí člena 

došlo v průběhu daného roku. 

 

6. Při zániku členství ve Společenstvu nemá člen nárok na vrácení nevyčerpané části 

členského příspěvku. 

 

Č l á n e k  4  

Pozastavení členství 
 

1. Kancelář Společenstva je povinna písemně upozornit člena, který ve stanovené lhůtě 

neuhradil členský příspěvek a projednat s ním náhradní lhůtu splatnosti stanovenou 

Představenstvem. Jestliže člen neuhradí příspěvek ani v náhradní lhůtě stanovené 

Představenstvem, zahájí Představenstvo vůči tomuto členovi sankční řízení. 
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2. Průběh sankčního řízení se řídí těmito zásadami: 

a) člen je v prodlení s placením členských příspěvků ode dne následujícího po dni 

splatnosti, 

b) pokud do 30 dnů ode dne splatnosti člen neuhradí členský příspěvek, bude na svou 

povinnost písemně upozorněn pověřeným pracovníkem kanceláře Společenstva a bude 

mu Představenstvem stanovena nová - náhradní lhůta splatnosti, 

c) pokud ani v náhradní lhůtě nebude členský příspěvek uhrazen, nebo dlužící člen 

nesjedná s Představenstvem písemně splátkový kalendář či jiný způsob úhrady, bude 

mu členství pozastaveno na 6 měsíců s účinností dnem následujícím po marném 

uplynutí náhradní lhůty k úhradě,  

d) neuhradí-li člen členský příspěvek ani v průběhu pozastaveného členství ani se 

s Představenstvem písemně nedohodne na jiném náhradním postupu vedoucím k 

úhradě takto vzniklé pohledávky, je toto jednání člena důvodem k jeho vyloučení ze 

Společenstva, tímto aktem nárok Společenstva na úhradu pohledávky z titulu dlužného 

členského příspěvku ani jejího příslušenství nezaniká, 

e) člen může být vyloučen i při opakujících se prodleních s úhradou členských příspěvků. 

 

3. Pozastaveným členstvím se pozastavují práva člena Společenstva, nikoliv však jeho 

povinnosti. 

 

Č l á n e k  5  

Vedení evidence členů a úhrady členských příspěvků 

 
1. Za řádné vedení evidence členů odpovídá pověřený pracovník Kanceláře. Tato evidence je 

neveřejná a musí obsahovat, kromě údajů stanovených na přihlášce člena, i datum vzniku 

členství, členské registrační číslo, údaje o pozastavení členství, přehled o placení 

členských příspěvků a přehled o pohledávkách, případně další údaje, o nichž to rozhodne 

Představenstvo. 

 

2. Kancelář Společenstva je povinna vést, jako účetní podklady pro hospodaření 

Společenstva, speciální neveřejnou průkaznou a aktuální evidenci o stanovení výše 

členských příspěvků jednotlivým členům Společenstva a o jejich uhrazení a případných 

pohledávkách.  

 

3. Zároveň s oznámením o vzniku členství obdrží člen členský průkaz Společenstva, který je 

povinen vrátit Představenstvu při zániku členství. 

 

4. Ukládání a skartace evidenčních dokumentů se řídí příslušnými právními předpisy. 

 

5. Každý člen má právo obdržet na svou žádost a na své náklady výpis ze seznamu členů 

obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

 

 

 

 

 



 

stránka 5 z 5 

PŘÍLOHA 6 k Zápisu z jednání Valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů z.s., 24. 9. 2017 

Č l á n e k  6  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Administrativní náležitosti vyplývající z tohoto Řádu zajišťuje Kancelář Společenstva a za 

toto zajištění odpovídá tajemník Kanceláře. 

 

2. Tento Řád je závazný pro všechny členy Společenstva. 

 

3. Toto úplné znění členského a příspěvkového řádu Společenstva českých optiků 

a optometristů ruší a plně nahrazuje veškerá předchozí ustanovení Společenstva týkající se 

členských práv a povinností. 

 

4. Vydání tohoto členského a příspěvkového řádu, je po jeho projednání valnou hromadou 

Společenstva v pravomoci Představenstva Společenstva, jeho doplnění či úpravy 

v závislosti na nových skutečnostech, změnách stanov či změně právní úpravy jsou nadále 

plně v kompetenci Představenstva Společenstva. O budoucích změnách členského 

a příspěvkového řádu je Představenstvo Společenstva povinno předem informovat 

všechny členy Společenstva. 

 

5. Tento Řád byl po projednání Valnou hromadou dne XX/XX/2017 přijat usnesením 

Představenstva č. 0XX/XX/2017 ze dne XX. XX. 2017. 

 

6. Tento Řád nabývá účinnosti dnem přijetí usnesení Představenstva. 

 

V Praze dne  

 

 

 

 

 
................................................................. .................................................................... 

Václav Antonín 

prezident Společenstva 

RNDr. Jaroslav Wágner, Ph.D. 

viceprezident Společenstva 

 


