
 

stránka 1 z 12 
  

Příloha č. 1 k usnesení VH SČOO č. 0XX/0X/16 ze dne XX. XX. 2016 
 
 

 
JEDNACÍ ŘÁD 

 
Valné hromady 

Společenstva českých optiků a optometristů, z. s. 
 
Valná hromada Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen valná hromada 

a dále též jen Společenstvo)) se usnesla na tomto svém jednacím řádu: 
 

 
 

Č l á n e k  1  
Úvodní ustanovení 

 
1. Jednací řád valné hromady upravuje způsob přípravy, svolávání, průběh jednání a 

rozhodování valné hromady a způsob kontroly plnění jejích usnesení a je schvalován 
valnou hromadou. 
 

2. Postavení, pravomoc a působnost valné hromady je upravena zákonem č. 89//2012 Sb., 
občanský zákoník, (dále též jen občanský zákoník) a Stanovami Společenstva (dále též 
jen Stanovy). 

 
Č l á n e k  2  

Svolávání zasedání valné hromady 
 

1. Zasedání valné hromady svolává Představenstvo nejméně jednou do roka. Představenstvo 
Společenstva (dále též jen Představenstvo) oznámí členům Společenstva termín, místo 
konání a program zasedání valné hromady ve lhůtě nejméně 30 dnů před datem konání 
valné hromady, a to umístěním pozvánky na webové stránky Společenstva - 
www.scoo.cz. Pozvánka obsahuje den, hodinu, místo konání a návrh programu jednání 
valné hromady.  
 

2. Pokud o to požádá nejméně ¼ členů Společenstva, je Představenstvo povinno svolat 
postupem uvedeným v odst. 1) tohoto článku zasedání mimořádné valné hromady, a to do 
30 dnů po doručení takové žádosti, která bude podepsána nejméně jednou čtvrtinou členů 
Společenstva s hlasovacím právem. V případě nesplnění této povinnosti Představenstvem 
je takovou mimořádnou valnou hromadu povinna svolat stejným postupem revizní 
komise Společenstva (dále též je revizní komise), a to do 30 dnů po marném uplynutí 30 
denní lhůty dané Představenstvu.  

 
3. Klesne-li počet členů revizní komise Společenstva pod 3 a tím ztratí revizní komise 

usnášeníschopnost, nebo vzdají-li se svých funkcí všichni členové revizní komise 
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najednou, je prezident Společenstva povinen svolat mimořádnou valnou hromadu do 30 
dní po ztrátě usnášeníschopnosti revizní komise nebo vzdání se funkcí všemi členy 
revizní komise. 

 
4. V případě, že nedojde ke svolání mimořádné valné hromady podle odst. 2. a 3. tohoto 

článku, je oprávněno svolat mimořádnou valnou hromadu společně nejméně 50 členů 
Společenstva s hlasovacím právem, a to postupem podle odst. 1. tohoto článku. 

 
5. V případě přerušeného zasedání svolává pokračování zasedání valné hromady prezident 

Společenstva tak, že oznámí členům Společenstva termín, místo konání a program 
pokračování valné hromady ve lhůtě nejméně 5 dnů před datem konání přerušeného 
zasedání valné hromady, a to umístěním pozvánky na webové stránky Společenstva - 
www.scoo.cz. Pozvánka obsahuje den, hodinu, místo konání a návrh programu jednání 
přerušené valné hromady, resp. bodů neprojednaných do jejího přerušení.  

 
Č l á n e k  3  

Příprava zasedání valné hromady 
 

1. Zasedání valné hromady jsou řádná a mimořádná. Zasedání valné hromady jsou 
neveřejná. Řádné zasedání se koná podle potřeby, nejméně však jednou za rok. O příštím 
termínu zasedání valné hromady rozhoduje Představenstvo. 

 
2. Prezident Společenstva (dále též jen Prezident) svolává zasedání valné hromady při 

dodržení podmínek a způsobem uvedeným v čl. 2. tohoto jednacího řádu. 
 
3. Přípravu zasedání valné hromady organizuje a zajišťuje Kancelář Společenstva (dále též 

jen Kancelář) ve spolupráci s Prezidentem, případně viceprezidentem nebo dalším 
členem Představenstva, kterého Prezident pověřil. Materiály pro zasedání valné hromady 
obsahují minimálně název materiálu, obsah a důvod navrhovaného bodu, návrh usnesení 
s uvedením odpovědnosti za plnění a případné přílohy, umožňující členům posoudit 
řešenou problematiku. V případě projednávání zásadní nebo složité problematiky musí 
být předkladatelem bodu k navrhovaným materiálům přiložena důvodová zpráva s 
podrobným vysvětlením příp. zdůvodněním. Materiály se po přijetí usnesení zakládají k 
jednotlivým projednaným bodům, a to i v případě, že k projednanému bodu nebylo 
přijato usnesení. Za řádné zveřejnění materiálů pro jednání valné hromady spolu s 
pozvánkou na zasedání valné hromady na webových stránkách Společenstva - 
www.scoo.cz odpovídá Kancelář. 

 
Č l á n e k  4  

Účast členů Představenstva na zasedání valné hromady 
 

1. Členové Představenstva se účastní každého zasedání valné hromady, jinak jsou povinni 
písemně se omluvit Prezidentovi s uvedením důvodu. Za písemnou formu se považuje i 
e-mailová zpráva, omluvu lze avizovat i telefonicky a následně doplnit písemnou formou. 
Za pozdní příchod nebo předčasný odchod se omlouvají předsedajícímu. 
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2. Účast na zasedání stvrzují členové při příchodu na zasedání a případně předčasného 
odchodu ze zasedání, svým podpisem na prezenční listině s uvedením času ve formátu 
hh:mm. Za administrativní zajištění podkladů pro vedení prezenčních listin odpovídá 
Kancelář. 

 
3. Za zajištění písemné evidence přítomnosti členů Společenstva s hlasovacím právem na 

zasedání včetně zaznamenávání jejího časového průběhu, a to i včetně jakékoliv její 
změny v průběhu zasedání, odpovídá předsedající zasedání.  

 
4. Každý příchod nebo odchod člena Společenstva s hlasovacím právem na nebo ze 

zasedání v průběhu jednání musí být zaznamenán v zápisu ze zasedání s uvedením 
časových údajů o příchodu a odchodu.  

 
5. Předsedající zasedání pro tento účel může pověřit potřebný počet osob, které budou 

dohlížet na průběžné zaznamenávání odchodů a příchodů členů Společenstva, včetně 
uvedení časových údajů tak, aby byly schopné na výzvu předsedajícího sdělovat 
okamžitý stav počtu hlasů. 

 
Č l á n e k  5  

Účast dalších osob na zasedání valné hromady 
 

1. Zasedání valné hromady se zúčastňuje tajemník Společenstva s hlasem poradním. 
 

2. Předseda nebo člen odborné komise zřízené valnou hromadou nebo orgány Společenstva 
nebo člen SČOO je povinen se zúčastnit zasedání valné hromady, pokud je na zasedání k 
jednotlivým bodům přizván, zejména v případech, kdy je takový bod zařazen na zasedání 
na jeho návrh; případně může být přizván jako odborný poradce k projednávanému 
materiálu. Rovněž tak lze přizvat jakoukoliv třetí osobu. 

 
3. Přizvaní členové zvláštních orgánů zřízených valnou hromadou nebo Představenstvem a 

výslovně přizvaní členové SČOO, se zúčastní projednávání dotazů, připomínek a podnětů 
členů Společenstva a toho bodu programu zasedání valné hromady, který se týká činnosti 
jimi řízeného zvláštního orgánu, organizace nebo zařízení. 

 
4. Zasedání valné hromady se účastní s hlasem poradním čestní členové Společenstva. 
 

Č l á n e k  6  
Program jednání 

 
1. Návrh programu jednání valné hromady zpracuje Prezident ve spolupráci s Kanceláří a 

předkládá Představenstvu ke schválení. Představenstvo schvaluje návrh programu 
zasedání valné hromady svým usnesením.  

 
2. Na zasedání valné hromady může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na 

program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví valná hromada souhlas. Předsedající 
sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu 
rozhoduje valná hromada hlasováním. Program může být měněn i v průběhu zasedání, 
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pokud s návrhem změny vysloví valná hromada souhlas formou usnesení o změně 
programu. 

 
Č l á n e k  7  

Zahájení zasedání valné hromady 
 

1. Zasedání valné hromady řídí prezident nebo viceprezident, případně další osoba pověřená 
prezidentem nebo v jeho nepřítomnosti zastupujícím viceprezidentem (dále jen 
předsedající). Předsedající pověří některého z členů Společenstva s hlasovacím právem 
ověřovatelem zápisu a další osobu zapisovatelem průběhu zasedání. 

 
2. Člen Společenstva s hlasovacím právem je oprávněn, v případě, že se z prokazatelně ze 

závažných důvodů nemůže zasedání valné hromady zúčastnit a zároveň je pro daný 
případ jeho účast nezbytná, se nechat zastoupit na základě plné moci. Zmocněnec může 
na základě plné moci zastoupit pouze jednoho člena Společenstva. 

 
3. Předsedající zahajuje zasedání, vede jeho průběh, vyhlašuje výsledek hlasování, dbá na 

to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh, rozhoduje v případě 
pochybností o výkladu tohoto jednacího řádu, vyhlašuje přestávky zasedání a navrhuje 
ukončení zasedání. 

 
4. Není-li zasedání valné hromady zahájeno v čase, na který bylo svoláno, je předsedající 

oprávněn ohlásit ze závažných důvodů odklad zahájení zasedání valné hromady na 
pozdější hodinu téhož dne. 

 
5. Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a konstatuje, 

zda valná hromada je či není usnášeníschopná. Jestliže valná hromada při zahájení 
zasedání: 
a) není usnášeníschopná, předsedající zasedání valné hromady ukončí a Představenstvo 

svolá její náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne 
ukončeného zasedání 

b) je usnášeníschopné, zkonstatuje předsedající počet přítomných členů s hlasovacím 
právem, počet písemně omluvených a počet neomluvených členů a předloží návrh 
programu jednání. 

 
Č l á n e k  8  

Průběh zasedání valné hromady 
 

1. Prvním projednávaným bodem je schválení programu zasedání valné hromady. 
 
2. Každý člen Společenstva s hlasovacím právem má právo v rámci projednávání návrhu 

programu valnou hromadou navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu. Nejprve 
se hlasuje o jednotlivých návrzích na doplnění nebo vypuštění a poté o návrhu programu 
jako celku. 

 
3. Projednávané body programu uvádí předsedající, v případě nutnosti podá bližší 

vysvětlení předkladatel. Po vystoupení předkladatele zahájí předsedající rozpravu. 
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4. Valná hromada může na návrh člena Společenstva v průběhu zasedání hlasováním bez 

rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům 
programu. 

 
5. Členové Společenstva, případně další přizvaní se hlásí do rozpravy zdvižením ruky až do 

ukončení rozpravy udělením závěrečného slova předkladateli. 
 
6. Předsedající dává řečníkům slovo v pořadí tak, jak se přihlásili. Při udělování slova 

upozorní předsedající dalšího řečníka na to, že jeho vystoupení bude následovat. Mluví se 
z místa nebo prostřednictvím sálového mikrofonu. 

 
7. Řečník, který není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, v zasedací místnosti přítomen, 

ztrácí pořadí. 
 
8. Považuje-li předsedající za vhodné nebo navrhne-li člen Společenstva během rozpravy, 

aby se k projednávané věci vyjádřil předkladatel nebo jinak přizvaná na zasedání, vyzve 
ji předsedající, aby k projednávané věci vystoupila a zaujala k ní stanovisko. 

 
9. Prezident a viceprezidenti mohou přednostně vystoupit kdykoli mimo pořadí po ukončení 

probíhajícího příspěvku. 
 
10. Valná hromada se může k projednávanému bodu usnést bez rozpravy na omezení 

řečnické doby, která nesmí být kratší než 5 minut, dále se může bez rozpravy usnést, že k 
téže věci může diskutující vystoupit nejvýše dvakrát. To se nevztahuje na předkladatele. 

 
11. Člen Společenstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 

rozhodování určité záležitosti spadající do působnosti valné hromady mohl znamenat 
výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo 
právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit 
tuto skutečnost před zahájením jednání valné hromady a kdykoliv v průběhu jednání, 
nastane-li tato skutečnost. 

 
12. Diskutující má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci, nebo 

překročí-li stanovenou řečnickou dobu, upozorní jej na tuto skutečnost předsedající. 
Nevedlo-li upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách člena 
Společenstva proti rozhodnutí předsedajícího o odejmutí slova rozhodne valná hromada 
hlasováním bez rozpravy. 

 
13. Člen Společenstva se může přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou reaguje 

na průběh rozpravy nebo k odpovědi na ni, a to zdvižením obou rukou znázorňujícím 
písmeno „T“. V tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo 
právě diskutuje. Přednesení technické nebo faktické poznámky ani případná odpověď na 
technickou nebo faktickou poznámku jiného člena nesmí překročit 2 minuty. 

 
14. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu 

projednávání některého bodu programu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo 
právního předpisu. Za faktickou poznámku se považuje reakce na vystoupení 
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předřečníka, rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v nich však 
uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. 

 
15. Překročí-li člen Společenstva dobu k přednesení technické nebo faktické poznámky 

popřípadě k odpovědi na ni nebo není-li jeho vystoupení technickou nebo faktickou 
poznámkou, odejme mu předsedající slovo. Rozhodnutí předsedajícího o odnětí slova pro 
překročení doby stanovené pro přednesení technické nebo faktické poznámky, popřípadě 
k odpovědi na ni nebo z důvodu, že vystoupení člena Společenstva není technickou nebo 
faktickou poznámkou, je konečné. 

 
16. Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou oprávnění předsedajícího odejmout slovo 

nebo přerušit zasedání dle tohoto jednacího řádu. 
 
17. Člen Společenstva může v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňovací, popř. 

doplňující návrhy týkající se návrhu usnesení (dále jen protinávrhy) a má z nich být 
zřejmé, na čem se má valná hromada usnést. Předsedající může požádat člena 
Společenstva, aby svůj protinávrh zpřesnil nebo písemně zformuloval. 

 
18. Každý člen Společenstva je oprávněn požádat během rozpravy nebo před hlasováním o 

max. desetiminutovou přestávku na poradu mimo zápis s ostatními členy Společenstva.  
 
19. Předsedající ukončí rozpravu, není-li přihlášen další řečník. 
 
20. Každý člen Společenstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O tomto návrhu se 

hlasuje bez rozpravy. Je-li tento návrh valnou hromadou schválen, udělí předsedající 
slovo ještě těm řečníkům, kteří byli v okamžiku přednesení návrhu přihlášení do 
rozpravy. 

 
21. Po ukončení rozpravy udělí předsedající závěrečné slovo předkladateli. Předkladatel se 

může závěrečného slova vzdát. 
 
22. Po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy. 

 
 

Č l á n e k  9  
Příprava usnesení valné hromady 

 
1. Návrh usnesení předkládá předkladatel po ukončení rozpravy k danému bodu, a to na 

základě původního materiálu a odsouhlasených pozměňovacích návrhů předložených v 
rozpravě. Předsedající po ukončení rozpravy a závěrečném slovu předkladatele vyzve 
předkladatele k přednesení návrhu usnesení, případně návrh usnesení přednese sám. 

 
2. Usnesení přijatá v průběhu zasedání mimo schválený program, zejména usnesení o 

změně programu, usnesení o odděleném hlasování v rámci schváleného bodu programu, o 
námitkách člena proti rozhodnutí předsedajícího, o změně způsobu hlasování apod. se 
řadí do pořadu jednání tak, jak jsou přijímána. 
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3. Usnesením valné hromady se ukládají úkoly prezidentovi, viceprezidentům členům 
Představenstva, komisím Představenstva, revizní komisi v mezích zákona, Kanceláři a v 
případě usnesení projednávaného na návrh člena SČOO (který není členem 
Představenstva) s jeho souhlasem i tomuto členovi SČOO. 

 
Č l á n e k  1 0  

Hlasování 
 

1. Valná hromada rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Před zahájením hlasování 
předsedající zjistí a veřejně zkonstatuje, zda je valná hromada schopna usnášení a 
upozorní, že bude přikročeno k hlasování. 

 
2. Na zasedání valné hromady jsou oprávněni hlasovat členové Společenstva s hlasovacím 

právem. 
 

3. Návrh se projednává jako celek a hlasuje se o něm jako o celku. Návrh člena 
Společenstva na projednání jednotlivých částí návrhu odděleně, pokud je takové 
hlasování možné, musí odsouhlasit valná hromada hlasováním, o tomto návrhu se hlasuje 
bez rozpravy. Při odděleném hlasování o jednotlivých částech návrhu musí být na závěr 
hlasováno o návrhu jako celku. 

 
4. Valná hromada je usnášeníschopná při účasti alespoň 50 členů Společenstva s hlasovacím 

právem. Každý z členů má 1 hlas a rozhodnutí musí být přijato nejméně prostou většinou 
přítomných hlasů.  

 
5. Jestliže byly k původnímu návrhu usnesení předloženy protinávrhy, hlasuje se nejdříve o 

nich, a to v pořadí opačném než byly podány. V případě schválení protinávrhu se již o 
dalších protinávrzích a původním návrhu nehlasuje. 

 
6. O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci. 

 
7. Hlasování je zpravidla veřejné, pokud se valná hromada neusnese hlasováním bez 

rozpravy jinak. 
 
8. Hlasování členů Společenstva s hlasovacím právem se uskutečňuje zvednutím jedné ruky. 

 
9. Sčítání hlasů provádí předsedající a na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování 

dozírá určený ověřovatel. Člen Společenstva může výsledek hlasování zpochybnit pouze 
bezprostředně po sdělení výsledku hlasování. V takovém případě nechá předsedající 
zpochybněné hlasování opakovat.  

 
10. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, 

proti návrhu a počet těch hlasů, které se hlasování zdržely s tím, že u údajů o tom, kdo 
byl proti návrhu, se uvádějí do zápisu konkrétní jména členů Společenstva. Při sčítání 
hlasů budou sčítány hlasy PRO a PROTI, a počet delegátů, kteří se zdrželi hlasování, bude 
dopočítáván z počtu přítomných dle prezenční listiny. 

 
11. Hlasování nemůže být přerušováno. 
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Č l á n e k  1 1  

Hlasování per rollam 
 
1. Prezident či jiná osoba, která je oprávněna zasedání svolat, mohou rozhodnout, aby o 

jakékoliv konkrétní záležitosti spadající do působnosti valné hromady rozhodli členové 
Společenstva mimo zasedání (rozhodování „per rollam“), a to v případech, kdy řádně 
nebo mimořádně svolané zasedání valné hromady nebylo usnášeníschopné - a to i v 
případě, kdy pozbylo usnášeníschopnosti v průběhu zasedání, a dále v případě, kdy v 
případě bezodkladného nepřijetí rozhodnutí závažného charakteru hrozí nebezpečí z 
prodlení se závažnými právními důsledky. 

 
2. Hlasování per rollam probíhá v souladu se zněním čl. 7 Stanov Společenstva e-mailem 

prostřednictvím e-mailových adres členů Společenstva s hlasovacím právem evidovaných 
v souladu s odst. 14) čl. 7. stanov Společenstva na straně jedné a e-mailové adresy 
perrollam@scoo.cz na straně druhé. Hlasovací e-mailové zprávy musejí obsahovat 
všechny níže uvedené náležitosti, musejí být opatřeny kvalifikovaným elektronickým 
podpisem členů a zaslány ve stanovené lhůtě, v opačném případě se takové hlasování 
považuje za neplatné. 

 
3. K administrativnímu zajištění hlasování per rollam je oprávněn prezident nebo na základě 

jeho pověření tajemník Kanceláře.  
 

4. E-mail, na jehož základě má být hlasováno (dále jen „podkladový e-mail“) musí být 
zaslán všem členům, musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby 
oprávněné vyvolat hlasování per rollam a musí obsahovat: 
a) v předmětu podkladového e-mailu musí být text „X. hlasování per rollam SČOO-VH“ 

(kde X je pořadové číslo hlasování per rollam v daném roce) 
b) důvod, proč má být hlasováno „per rollam“ a kdo o tomto způsobu hlasování rozhodl 
c) lhůtu, v níž je možné hlasovat, s uvedením přesného data a času ukončení hlasování 
d) odůvodnění návrhu s příp. odkazy na přílohy e-mailu nebo s odkazy na internetové 

úložiště pro případ materiálů s velkým objemem dat  
e) veškeré přílohy potřebné pro rozhodnutí 
f) přílohy - návrhy usnesení na stanoveném formuláři pro hlasování per rollam s 

uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo hlasování provedeno 
g) stanovení lhůty, ve které se vyžaduje zaslání výsledku hlasování člena, tato lhůta 

nesmí být kratší než 7 dní 
h) jméno osoby, která je odpovědná za vyhotovení zápisu z hlasování. 

 
5. E-mail, na jehož základě člen hlasuje (dále jen „hlasovací e-mail“) musí být odeslán 

prostřednictvím "Odpovědět všem" a musí být opatřený kvalifikovaným elektronickým 
podpisem člena a musí obsahovat: 
a) v předmětu hlasovacího e-mailu musí být text „X. hlasování per rollam SČOO-VH“ 

(kde X je pořadové číslo hlasování per rollam v daném roce) 
b) v příloze barevný scan členem vyplněného všemi požadovanými údaji a podepsaného 

formuláře návrhu usnesení (zaslaného členovi v podkladovém e-mailu) s vyznačením 
jeho hlasovací vůle, tj. souhlasu či nesouhlasu s navrženým usnesením. 
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Člen Společenstva má dále právo vyjádřit v textu hlasovací e-mailové zprávy svoje 
zdůvodnění, připomínky apod. 

 
6. Pro přijetí usnesení při hlasování per rollam platí stejné podmínky usnášeníschopnosti a 

podmínky pro přijetí usnesení jako podmínky stanovené tímto jednacím řádem pro 
zasedání valné hromady. 

 
7. Členové Společenstva, kteří hlasovali prostřednictvím per rollam jsou povinni nejpozději 

do 30. dní po ukončeném hlasování předat tajemníku Kanceláře předmětné originály 
hlasovacích formulářů, zasílaných hlasovacím e-mailem jako barevný scan v jejich 
příloze. 

 
8. Tajemník společenstva oznámí všem členům Společenstva výsledky hlasování per 

rollam, tj. zašle e-mailem scan zápisu včetně scanů schválených usnesení nejpozději ve 
lhůtě 30 dní po ukončení hlasování. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může 
oznámení učinit ten, kdo usnesení navrhl.  

 
Č l á n e k  1 2  

Přerušení a ukončení zasedání valné hromady 
 

1. Předsedající prohlásí zasedání za přerušené v 21,00 hodin, pokud se valná hromada 
neusnese, že zasedání pokračuje i po této hodině. V případě, že program jednání je 
vyčerpán před 21,00 hodinou, prohlásí předsedající zasedání za ukončené.  

 
2. Dále může předsedající zasedání prohlásit za přerušené, pokud v jeho průběhu ztratí 

valná hromada usnášeníschopnost, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li 
skutečnosti znemožňující nerušený průběh jednání. 

 
3. V případě, kdy předsedající prohlásí zasedání za přerušené, aniž byl vyčerpán program 

jednání, a nelze-li v daný den již v přerušeném zasedání pokračovat: 
a) rozhodne předsedající na místě o termínu pokračování zasedání, přičemž nepřítomným 
členům Společenstva a případným dalším přizvaným osobám oznámí termín 
pokračování zasedání tajemník Kanceláře  

b) svolá předsedající pokračování zasedání znovu  
tak, aby se pokračování zasedání konalo nejpozději do 15 dnů. Ustanovení čl. 2 odst. 4) v 
tomto případě platí obdobně, kromě povinnosti zaslání materiálů. 

 
4. Jednání se přeruší vždy na nezbytně nutnou dobu, požádá-li o to předkladatel po 

ukončení rozpravy, za účelem přípravy návrhu usnesení. 
 

Č l á n e k  1 3  
Ověřovatel zápisu 

 
1. Ověřovatel zápisu odpovídá za správnost a úplnost zápisu o průběhu zasedání valné 

hromady, dozírá též na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování. 
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Č l á n e k  1 4  

Zápis o průběhu zasedání valné hromady 
 

1. O průběhu zasedání valné hromady se pořizuje zápis, za jehož zajištění odpovídá 
tajemník Kanceláře, který zápisy ukládá a vede evidenci jednotlivých zasedání. 

 
2. V zápisu se uvádí zejména: 

a) den a místo jednání, 
b) hodina zahájení a ukončení 
c) doba přerušení, 
d) navržený program jednání, 
e) jména určeného ověřovatele zápisu, 
f) počet přítomných členů Společenstva, 
g) jména omluvených členů Společenstva, 
h) schválený program jednání, 
i) jména diskutujících, 
j) průběh a výsledek hlasování, 
k) podané dotazy a návrhy, 
l) přednesené návrhy usnesení, o kterých hlasuje valná hromada, 
m) přijatá usnesení, jejichž jednotlivá vzestupně číslovaná listinná vyhotovení jsou 

povinnými přílohami zápisu. 
 

3. Součástí zápisu jsou v přílohách:  
a) originály jednotlivých přijatých usnesení 
b) prezenční listiny vlastnoručně podepsané všemi přítomnými, v případě, že se zasedání 

účastní zástupce na základě plné moci, pak je takovýto originál plné moci nedílnou 
přílohou prezenční listiny 

c) schválený program jednání. 
 

4. Dále jsou volnými přílohami zápisu všechny materiály k projednávaným i 
neprojednaným bodům (zamítnutým nebo odloženým) písemné návrhy a dotazy podané 
při zasedání, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání. 

 
5. Zápis se vyhotovuje do 30 dnů po skončení zasedání valné hromady a podepisují jej 

prezident nebo pověřený viceprezident a určený ověřovatel, který je během následujících 
15 dnů od pořízení zápisu povinno Představenstvo umístit na webové stránky 
Společenstva. 

 
6. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly 

uplatněny, rozhodne o nich valná hromada po vyjádření ověřovatele na svém nejbližším 
zasedání. 

 
7. Zápisy ze všech zasedání valné hromady jsou pro členy Společenstva k nahlédnutí v 

Kanceláři SČOO. V případě, že bude umožněno nahlédnutí do zápisu třetí osobě, pak 
pouze bez zpřístupnění všech zákonem chráněných údajů. 
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8. Pokud jednání valné hromady není ukončeno v jednom dnu a bude svoláno pokračování 
zasedání, pořídí se zápisy o všech částech jednání valné hromady, které je Představenstvo 
během následujících 15 dnů od pořízení zápisu povinno umístit na webové stránky 
Společenstva. V takovém případě mají členové, možnost nahlížet v Kanceláři i do takto 
vyhotovených částečných zápisů ještě neukončených zasedání valné hromady.  

 
9. Informaci o projednaných záležitostech může valná hromada zveřejnit na webových 

stránkách SČOO, v takovém případě za zveřejnění odpovídá tajemník Kanceláře. 
 

Č l á n e k  1 5  
Dotazy, připomínky a podněty členů společenstva 

 
1. Člen Společenstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (dále jen interpelace) 

na valné hromadě.  
 

2. Interpelace členů jsou zařazeny jako první bod v části programu Různé každého 
jednacího dne valné hromady. Přihlášky musí být odevzdány předsedajícímu nejpozději 
do 1 hodiny po zahájení zasedání valné hromady s uvedením osoby nebo orgánu, na které 
směřují a označeny pořadím interpelace, pokud člen Společenstva předkládá více 
interpelací.  

 
3. Případné ústní přednesení interpelace na zasedání valné hromady je omezeno na dvě 

minuty, odpověď na pět minut, doplňující otázka na jednu minutu a odpověď na ni na dvě 
minuty.  

 
4. Na interpelaci je možné odpovědět tazateli písemně, písemná odpověď musí být dána 

nejpozději však do 30 dnů. 
 

Č l á n e k  1 6  
Kontrola plnění usnesení valné hromady  

 
1. Představenstvo je povinno pravidelně provádět kontrolu plnění usnesení valné hromady a 

vyžadovat od orgánů Společenstva, komisí i dalších odpovědných osob zprávy a 
informace o postupu a o okolnostech zajišťování jejich úkolů. Podle potřeby přijímá 
usnesení Představenstva s cílem odstranit případné nedostatky a prodlení. Odpovědnou 
osobou za zajištění výše popsaného procesu je tajemník Kanceláře ve spolupráci s 
Prezidentem. 

 
2. Prezident je oprávněn pozastavit výkon usnesení, které odporuje stanovám Společenstva 

nebo platné právní úpravě, takové pozastavené usnesení je povinen předložit k novému 
projednání na nejbližším zasedání valné hromady. 

 
3. Předloží-li prezident valné hromadě k rozhodnutí usnesení valné hromady, jehož výkon 

pozastavil pro zřejmou protiprávnost, je povinen věc vysvětlit a odůvodnit předkládaný 
návrh. 
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Č l á n e k  1 7  

Komise valné hromady 
 
4. Valná hromada může zřídit pro svou potřebu odborné komise jako trvalé nebo ad hoc 

odborné poradní orgány valné hromady.  
 

5. Valná hromada jmenuje do komise nejméně 3 členy. Předsedu komise si volí členové 
komise ze svého středu. Funkční období členů komise končí naplněním důvodu jejího 
zřízení nebo zrušením komise a odvoláním jejích členů.  

 
6. O zřízení komise vystavuje Představenstvo zřizovací listinu a jmenovací listiny pro členy 

komise. 
 

7. Člen Představenstva může být kromě návrhové a volební komise valné hromady jen ve 
dvou komisích valné hromady. 

 
Č l á n e k  1 8  

Závěrečná ustanovení 
 
1. Toto úplné znění jednacího řádu valné hromady Společenstva českých optiků a 

optometristů ruší a plně nahrazuje veškerá předchozí ustanovení Společenstva týkající se 
způsobu jednání valné hromady a bylo schváleno valnou hromadou Společenstva dne 
XX. XX. 2016, což stvrzují svými podpisy osoby oprávněné za Společenstvo 
podepisovat. 
 

2. Tento jednací řád byl přijat usnesením valné hromady č. 0XX/0X/2016 ze dne XX. XX. 
2016. 

 
V Praze dne  
 
 
 
 
................................................................. .................................................................... 

Ing. Bc. Jiří Panenka 
prezident Společenstva 

Mgr. Václav Antonín 
viceprezident Společenstva 

 


