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STANOVY 
 

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 těchto Stanovách: 

 

 

Č l á n e k  1  

Název a sídlo spolku 
 

1. Název spolku zní Společenstvo českých optiků a optometristů, z. s. 

2. Sídlem spolku je hlavní město Praha. 

3. Spolku bylo přiděleno IČ: 45773092. 

 

 

Č l á n e k  2  

Základní ustanovení a poslání Společenstva 
 

1. Společenstvo českých optiků a optometristů (dále též pouze "Společenstvo") je odborným 

spolkem, v němž se sdružují za účelem plnění cílů Společenstva osoby působící v oboru oční 

optika a/nebo optometrie. 

 

2. Společenstvo je právnickou osobou založenou v souladu s právními předpisy České republiky, 

zejména v souladu s ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen 

"občanský zákoník") a je zapsáno v rejstříku spolků vedeném příslušným rejstříkovým soudem. 

 

3. Společenstvo je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací, založenou 

za účelem naplňování společného zájmu a poslání, která sdružuje své členy bez rozdílu 

národnosti, rasy a náboženského vyznání. 

 

4. Posláním společenstva je zastupovat, hájit a podporovat podnikatelské a profesní zájmy svých 

členů v oboru oční optika a/nebo optometrie při současné stabilizaci poslání a programových 

cílů Společenstva a rozšiřování rozsahu zájmových oblastí činností Společenstva. Dále 

bezvýhradně podporovat české optiky a optometristy bez ohledu na jejich velikost či výši 

výnosů z jejich činnosti a vyvíjet veškeré úsilí k zajištění účinné podpory a odborné pomoci, 

směřující ve svém důsledku i k zachování objektivních právních rámců pro podnikatele v oblasti 

optiky a optometrie, až do úrovně malých, nezávislých očních optiků a optometristů, a to 

zejména prostřednictvím účinné účasti Společenstva na tvorbě profesních právních předpisů, 

aktivní spoluúčastí na činnostech státních orgánů a organizací, odborných komisí, poradních 

orgánů a dalších odborných uskupení na státní i mezinárodní úrovni, to vše při důsledném 
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dodržování zásad transparentnosti a otevřenosti vůči svým členům i navenek. Společenstvo 

vytváří podmínky pro účast svých členů na této spolupráci, jejíž formy a způsoby s právnickými 

osobami jsou upraveny smlouvami. 

 

5. Při své činnosti se Společenstvo a jeho členové řídí právními předpisy ČR a EU, těmito 

stanovami a vnitřními předpisy Společenstva. 

 

 

Č l á n e k  3  

Úkoly a cíle činnosti Společenstva 
 

1. Obsahem činnosti Společenstva je v souladu s posláním Společenstva specifikovaným v 

předchozím bodu stanov a programem činnosti Společenstva je zejména: 

a) naplňovat a dále rozvíjet poslání Společenstva v odborných a dalších návazných činnostech, 

s důrazem zejména na odborné vzdělávání členů, např. podporou správných procesů při 

výkonu odborných činností a tím napomáhat k dosažení optimálních výsledků při realizaci 

podnikatelských zájmů v oblasti oční optiky a optometrie 

b) podporovat a účinně se účastnit široké demokratické diskuse o směřování oboru oční optiky 

a optometrie, respektovat rozmanitost názorů svých členů s cílem najít vhodné konsensuální 

řešení na odborné bázi, reprezentující názor většiny členů, včetně hledání odborné cesty k 

dosažení optimálního výsledku, a to za pomoci odborných názorů a připomínek svých členů 

c) aktivně spolupracovat a účastnit se prostřednictvím svých členů činnosti odborných komisí a 

dalších odborných uskupení na státní i mezinárodní úrovni 

d) zajistit účast odborných zástupců SČOO v odborných komisích státu a státních organizací při 

tvorbě zákonných podmínek právního a podnikatelského prostředí 

e) vydávat odborné metodické návody a stanovení postupů v oblasti oční optiky a optometrie a 

zdravotnických prostředků 

f) účastnit se na provádění právních a profesních analýz postupů očních optiků a/nebo 

optometristů při výkonu jejich činností za účelem optimalizace profesních činností s cílem 

zvyšování komfortu klientů 

g) zpracovávat a vydávat za účasti orgánů státní správy doporučující metodiky, jejichž cílem je 

ochránit podnikatele před omyly a chybami v zákonných postupech a tím jim účinně 

napomoci zejména v oblasti kontrolní činnosti, prováděné kontrolními orgány státní správy 

h) při výkonu svých odborných aktivit dbát i na zájmy všech odborníků v oblasti oční optiky a 

optometrie bez ohledu na jejich pracovní postavení v souladu s cíli přijatého programu 

Společenstva 

i) hájit zájmy svých členů při jednáních se státními a jinými orgány, pojišťovnami a třetími 

osobami, 

j) podporovat řádné podnikání a výkon povolání v oboru oční optiky a v činnosti optometristy, 

k) vyvolávat a účastnit se jednání se státními orgány a organizacemi a dalšími odbornými 

uskupeními v příslušné oblasti, podávat na vyžádání nebo z vlastní iniciativy státním 

orgánům a organizacím návrhy, informace a stanoviska týkající se cílů Společenstva 

l) jednat se zdravotními a jinými pojišťovnami o přípravě smluv, uzavíraných s podnikateli v 

oboru oční optiky a/nebo optometrie a spolupracovat s nimi při přípravě těchto smluv 

m) podílet se na informační, vzdělávací a osvětové činnosti v oboru oční optiky a/nebo 

optometrie. 

 



 

stránka 3 z 12 

 

2. Společenstvo usiluje o zajišťování průběžné náležité odborné výuky a výchovy pro výkon 

povolání očního optika a optometristy, zejména aktivní účastí při tvorbě metodiky, přípravě a 

realizaci odborných vzdělávacích programů, pořádání různých seminářů, akreditačních či 

autorizačních školení, účastí oborníků v metodických, odborných a zkušebních komisích. 

 

3. Společenstvo vydává vlastní odborná periodika. 

 

 

Č l á n e k  4  

Členství ve Společenstvu 
 

1. Členem Společenstva může být osoba fyzická, osoba fyzická podnikající nebo právnická, která 

je podnikatelem v oboru oční optiky a/nebo optometrie nebo vykonává povolání očního optika 

a/nebo optometristy na území České republiky nebo je odborníkem v oblasti oční optiky a/nebo 

optometrie a současně tuto činnost aktivně vykonává v rámci svého povolání nebo jiné 

společensky významné činnosti.  

 

2. Čestným členem Společenstva může být na návrh člena Společenstva jmenována jakákoliv 

osoba, která se zasloužila o rozvoj oboru oční optika a/nebo optometrie. 

 

3. Právnická osoba má stejně jako osoba fyzická jeden hlas při všech hlasováních včetně valné 

hromady. 

 

4. Podmínkou vzniku členství je plná svéprávnost, bezúhonnost a odbornost v oboru oční optiky 

a/nebo optometrie žadatele o členství Společenstva u fyzické osoby a u zástupce právnické 

osoby. 

 

5. Členství ve Společenstvu vzniká a zaniká rozhodnutím představenstva Společenstva. Členství 

vznikne rozhodnutím představenstva o přijetí žadatele za člena Společenstva a zaplacením 

ročního členského příspěvku, nebo rozhodnutím představenstva o udělení čestného členství. 

 

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

Společenstva. 

 

7. Podrobná práva a povinnosti a postup při přijímání členů Společenstva se řídí Členským a 

příspěvkovým řádem Společenstva. 

 

8. Členství ve spolku a výkon práv a povinností člena je osobnostním právem a se váže na osobu 

člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 

 

9. Členství fyzické osoby a právnické osoby ve Společenstvu zaniká: 

a) úmrtím člena, který je fyzickou osobou, 

b) zánikem právnické osoby, která je členem, 

c) ztráty podmínek členství v SČOO 

d) na základě rozhodnutí představenstva při ukončení podnikání nebo výkonu zaměstnání člena 

- fyzické osoby v oboru oční optiky a/nebo optometrie, s výjimkou odchodu do důchodu, 

e) zánikem oprávnění podnikat v oboru oční optiky a/nebo optometrie člena - právnické osoby 
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f) vystoupením člena ze Společenstva písemným oznámením doručeným představenstvu 

Společenstva, 

g) vyloučením člena pro porušení těchto stanov nebo vnitřních předpisů Společenstva, 

h) odnětím čestného členství prezidentem Společenstva nebo prohlášením čestného člena, že se 

vzdává čestného členství ve Společenstvu. 

 

10. Člen Společenstva může být vyloučen ze Společenstva na základě rozhodnutí představenstva 

pokud: 

a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy Společenstva nebo vnitřní předpisy 

Společenstva, 

b) 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. 

Vyloučený člen se může obrátit s žádostí o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení na revizní 

komisi. 

 

11. O struktuře a výši členských příspěvků rozhoduje usnesením valná hromada Společenstva. 

Termín splatnosti členských příspěvků stanoví Členský a příspěvkový řád. Změnu struktury a 

výše členských příspěvků je povinno členům Společenstva oznámit představenstvo, a to 

umístěním oznámení na webové stránky Společenstva - www.scoo.cz. Představenstvo může 

usnesením rozhodnout o poskytnutí slevy členského příspěvku až o 50% jeho stanovené výše - 

redukovaný členský příspěvek, a to pro členy fyzické osoby- nepracující důchodce a členy na 

mateřské a rodičovské dovolené v souladu s příslušnými právními předpisy a dále v jednotlivých 

výjimečných případech na základě písemné žádosti člena Společenstva. 

Ke dni účinnosti těchto stanov je struktura a výše členských příspěvků stanovena bodem 3 

usnesení valné hromady Společenstva ze dne 22. 2. 2002. 

 

12. Členství ve Společenstvu se pozastaví v případě, že člen bude i přes písemnou výzvu 

Společenstva v prodlení s roční úhradou členského příspěvku. Člen Společenstva s 

pozastaveným členstvím nemůže 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. 

 

13. Představenstvo Společenstva vede neveřejný seznam členů Společenstva a neveřejný seznam 

elektronické pošty, kdy každému členu bude přiřazena jedna e-mailová adresa. Do seznamu 

členů je povinno představenstvo zapsat člena do 15 dnů od vzniku členství; vyškrtnout člena ze 

seznamu je představenstvo povinno do 15 dnů od zániku členství. 

 

 

Č l á n e k  5  

Práva a povinnosti člena spolku 
 

1. Člen Společenstva má právo: 

a) zúčastňovat se všech činností Společenstva, kromě případů, kdy jednání orgánů a komisí 

Společenstva nejsou veřejná 

b) účastnit se jednání valné hromady Společenstva, 

http://www.scoo.cz/
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c) podávat návrhy na program valné hromady a schůzí orgánů Společenstva, a to včetně 

podávání návrhů na změny programu valné hromady a schůzí orgánů Společenstva, 

d) vznášet připomínky k činnosti Společenstva a jeho orgánů, 

e) na udělení slova na jednání valné hromady Společenstva 

f) navrhovat kandidáty a volit členy orgánů Společenstva, 

g) být volen za člena orgánů Společenstva, toto právo nemá čestný člen Společenstva a člen 

Společenstva, který je právnickou osobou, 

h) na udělení slova na zasedání valné hromady Společenstva, 

i) obracet se s návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány Společenstva; tyto orgány jsou 

povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně. 

 

2. Člen Společenstva je povinen: 

a) dodržovat stanovy Společenstva a usnesení jeho orgánů a dodržovat vnitřní předpisy 

Společenstva 

b) dodržovat zásady kolegiality k ostatním členům Společenstva, 

c) hradit členský příspěvek ve lhůtě a ve výši stanovené valnou hromadou Společenstva, 

d) vykonávat podnikatelskou činnost nebo povolání očního optika nebo optometristy v souladu 

s těmito stanovami a vnitřními předpisy Společenstva, čestně a svědomitě a nesnižovat 

důstojnost povolání či jiného výkonu činnosti v oboru oční optika a optometrie. 

 

3. Čestný člen Společenstva má všechna členská práva a povinnosti člena s výjimkou práva 

hlasovat na valné hromadě Společenstva a práva být volen do orgánů Společenstva. Čestný člen 

nemá povinnost hradit členský příspěvek. 

 

4. Proti rozhodnutí orgánu Společenstva je možno podat odvolání k vyššímu orgánu Společenstva, 

pokud nestanoví tyto stanovy jinak. 

 

5. Bližší konkretizaci práv a povinností člena Společenstva upravují další závazné vnitřní předpisy 

Společenstva, např. Jednací řád valné hromady Společenstva, Volební řád valné hromady 

Společenstva, Členský a příspěvkový řád Společenstva, Organizační řád Společenstva, Etický 

kodex Společenstva, Zásady hospodaření s majetkem Společenstva, Jednací řád Představenstva 

Společenstva, Jednací řád Revizní komise Společenstva, apod. 

 

 

Č l á n e k  6  

Orgány Společenstva 
 

1. Orgány Společenstva jsou: 

a) valná hromada Společenstva, 

b) představenstvo Společenstva v čele s prezidentem Společenstva, 

c) revizní komise Společenstva v čele s předsedou revizní komise. 

2. Funkce člena orgánu Společenstva není slučitelná s funkcí člena jiného orgánu Společenstva. 

3. Orgánem Společenstva mohou být i odborné komise zřízené valnou hromadou nebo 

představenstvem ad hoc. Tyto komise mohou vykonávat zejména činnosti směřující k zajištění 

konkrétního cíle stanoveného Společenstvem. 
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Č l á n e k  7  

Valná hromada Společenstva a její působnost 
 

1. Valná hromada Společenstva je nejvyšším orgánem Společenstva a skládá se ze všech členů 

Společenstva. Bližší konkretizaci práv a povinností člena Společenstva upravují Jednací řád 

valné hromady Společenstva a Volební řád valné hromady Společenstva. 

 

2. Valná hromada je usnášeníschopná 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.  

 

3. Člen Společenstva se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě 

písemné plné moci. Jeden zmocněnec je oprávněn na základě plné moci zastupovat nejvýše 

jednoho člena Společenstva. Plná moc se zakládá k zápisu z jednání. 

 

4. V případě rozhodnutí dle čl. 12. odst. 1 písm. a) je valná hromada usnášeníschopná při účasti 

nejméně 2/3 všech členů Společenstva. 

 

5. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to zásadně na území ČR, její jednání je 

neveřejné. Valnou hromadu svolává představenstvo Společenstva. Termín, místo konání a 

program valné hromady se oznámí členům Společenstva ve lhůtě nejméně 30 dnů před datem 

konání valné hromady, a to umístěním pozvánky na webové stránky Společenstva - 

www.scoo.cz. 

 

6. Představenstvo Společenstva je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu Společenstva, 

požádá-li o to písemně nejméně jedna čtvrtina členů Společenstva, a to do 30 dní po doručení 

žádosti člena Společenstva, která dosáhne podpisů počtu jedné čtvrtiny členů Společenstva, 

postupem stanoveným v odst. 5. tohoto článku.  

 

7. V případě, že představenstvo Společenstva nesplní svou povinnost podle odst. 6 tohoto článku, 

je takovou mimořádnou valnou hromadu povinna svolat revizní komise, a to do 30 dnů po 

marném uplynutí lhůty dle odst. 6 tohoto článku, postupem stanoveným v odst. 5 tohoto článku. 

 

8. V případě, že nedojde ke svolání mimořádné valné hromady podle odst. 7 tohoto článku, je 

oprávněno svolat mimořádnou valnou hromadu společně nejméně 50 členů Společenstva, a to 

postupem podle odst. 5 tohoto článku. 

9. Do působnosti valné hromady Společenstva patří: 

a) schvalování stanov Společenstva, Jednacího řádu valné hromady Společenstva, Volebního 

řádu Společenstva a jejich změn a doplnění, 

b) projednávání návrhu znění Etického kodexu předloženého představenstvem,  

c) schvalování programu činnosti Společenstva, 

d) volba a odvolání členů představenstva a revizní komise, 

e) rozhodování o přiznání náhrad členům orgánů Společenstva za výkon funkce, 

f) rozhodování o rozpuštění spolku, sloučení s jiným spolkem nebo sdružením či rozdělením 

spolku na dva nebo více samostatných subjektů, 

g) schvalování účetní závěrky, 
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h) schvalování rozpočtu na finanční rok včetně určení limitů finančních prostředků na hlavní 

oblasti činností, 

i) projednání zpráv představenstva a revizní komise, 

j) stanovení výše ročního členského příspěvku. 

 

10. Zasedání valné hromady řídí prezident Společenstva nebo na základě jeho pověření 

viceprezident představenstva, případně další osoba pověřená prezidentem nebo v jeho 

nepřítomnosti zastupujícím viceprezidentem (dále též jen "předsedající"). Valná hromada před 

zahájením projednání programu zvolí zapisovatele a ověřovatele zápisu a sčitatele, případně 

mandátní a/nebo volební komisi obě o minimálně 3 členech.  

 

11. Z jednání valné hromady pořizuje představenstvo do 30 dnů od jejího konání písemný zápis, 

který je během následujících 15 dnů od pořízení zápisu povinno umístit na webové stránky 

Společenstva. 

 

 

Č l á n e k  8  

Představenstvo Společenstva a jeho působnost 
 

1. Představenstvo Společenstva je statutárním orgánem Společenstva. 

 

2. Představenstvo Společenstva je devítičlenné. 

 

3. Funkční období představenstva je čtyřleté. Opakovaná volba na další funkční období je možná. 

 

4. Členové představenstva a jejich náhradníci jsou voleni valnou hromadou. Členové 

představenstva volí ze svého středu prezidenta Společenstva a dva viceprezidenty. Bližší 

konkretizaci závazných postupů a práv a povinností upravují vnitřní předpisy Společenstva, 

zejména Organizační řád Společenstva, Volební řád představenstva Společenstva a Jednací řád 

představenstva Společenstva, Členský a příspěvkový řád Společenstva a Zásady hospodaření s 

majetkem Společenstva. 

 

5. Ve věcech pracovněprávních je statutárním orgánem prezident Společenstva, který v těchto 

věcech jedná a podepisuje samostatně. Je oprávněn písemně zmocnit ad hoc k jednání v těchto 

věcech pro případ své nepřítomnosti jednoho z viceprezidentů. 

 

6. Představitelem Společenstva je prezident Společenstva, který jeho jménem jedná ve všech 

záležitostech. Společenstvo jako právnickou osobu písemně zavazuje prezident Společenstva 

společně s jedním viceprezidentem nebo dalším členem představenstva, který je k tomu 

usnesením představenstva ad hoc speciálně pověřen. Prezident Společenstva je oprávněn pověřit 

zastupováním po dobu své nepřítomnosti jednoho z viceprezidentů. 

 

7. Představenstvo Společenstva má kompetence zejména: 

a) organizovat činnost Společenstva a výkonem funkcí svých členů zabezpečovat splnění cílů 

Společenstva, 

b) svolávat valnou hromadu Společenstva a podávat jí zprávu o své činnosti a správě majetku 

Společenstva, 
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c) spravovat majetek Společenstva a odpovídat za účelné hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky, 

d) rozhodovat o poskytování a přijímání dotací a sponzorských darů, 

e) sjednávat a uzavírat smlouvy 

f) rozhodovat o všech záležitostech Společenstva v období mezi valnými hromadami, 

g) podle potřeby zřizovat odborné komise jako svoje poradní orgány a volit jejich členy, 

h) podle potřeby zřídit Kancelář Společenstva pro zajištění administrativních činností 

Společenstva, případně podle potřeby pověřit vhodnou osobu vedením administrativy a 

účetnictvím Společenstva za dohodnutou odměnu, 

i) rozhodovat o odborné účasti členů Společenstva na činnosti státních orgánů a organizací, 

externích odborných komisí, poradních orgánů a dalších odborných uskupení na státní i 

mezinárodní úrovni, 

j) rozhodovat o změně sídla Společenstva, 

k) vydávat Stanovy Společenstva a vnitřní předpisy Společenstva, které podléhají předchozímu 

schválení valné hromady, zejména Jednací řád valné hromady a Volební řád valné hromady.  

l) po projednání valnou hromadou schvalovat a vydávat Etický kodex Společenstva, schvalovat 

a vydávat další vnitřní předpisy Společenstva, zejména Členský a příspěvkový řád, 

Organizační řád apod., schvalovat jednací řády jím zřízených komisí, 

m) vést neveřejný seznam členů, přičemž každý člen Společenstva má právo požádat o 

potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahujícím údaje o své osobě, případně potvrzení, že 

tyto údaje byly vymazány, konkrétní náležitosti zápisu a výmazu členů stanoví Členský a 

příspěvkový řád Společenstva. 

 

8. Vzdá-li se člen představenstva své funkce, zaniká jeho členství v představenstvu Společenstva 

dnem doručení písemného oznámení o vzdání se funkce. V takovém případě se dnem zániku 

funkce člena představenstva bez dalšího novým členem představenstva na zbytek funkčního 

období stává člen Společenstva, který byl při posledních volbách do představenstva zvolen 

náhradníkem, a to v pořadí od 1. místa sestupně za zvolenými členy představenstva, v případě 

neexistence dalšího náhradníka vyvolá představenstvo v souladu s Volebním řádem doplňující 

volby. 

 

9. Nevykonává-li člen představenstva svou funkci i přes písemnou výzvu prezidenta Společenstva 

bez závažného důvodu po dobu delší, než tři měsíce za sebou jdoucí, zaniká jeho funkce člena 

představenstva dnem marného uplynutí lhůty ke sjednání nápravy stanovené ve výzvě prezidenta 

Společenstva. V takovém případě se dnem zániku funkce člena představenstva bez dalšího 

novým členem představenstva na zbytek funkčního období stává člen Společenstva, který byl při 

posledních volbách do představenstva zvolen náhradníkem, a to v pořadí od 1. místa sestupně za 

zvolenými členy představenstva, v případě neexistence dalšího náhradníka vyvolá představenstvo 

v souladu s Volebním řádem doplňující volby. 

 

10. Klesne-li počet členů představenstva Společenstva pod 6 a tím ztratí představenstvo 

usnášeníschopnost, nebo vzdají-li se svých funkcí všichni členové představenstva najednou, je 

předseda revizní komise Společenstva povinen svolat mimořádnou valnou hromadu do 30 dní po 

ztrátě usnášeníschopnosti představenstva nebo vzdání se funkcí všemi členy představenstva, 

postupem stanoveným v odst. 5 článku 7. Do doby dosažení usnášeníschopnosti představenstva 

Společenstva vykonávají kompetence představenstva Společenstva prezident Společenstva s 

viceprezidenty, pokud není obsazena funkce prezidenta pak dva viceprezidenti Společenstva, 
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pokud není obsazena funkce viceprezidenta pak kterýkoliv zbývající člen představenstva. Bližší 

postupy a kompetence upravuje Volební řád Společenstva. 

 

11. Pokud nedojde ke svolání mimořádné valné hromady postupem stanoveným v odst. 10 tohoto 

článku, je oprávněno svolat mimořádnou valnou hromadu společně nejméně 50 členů 

Společenstva, a to postupem podle odst. 5 článku 7. 

 

12. Mandát všech členů představenstva zaniká též dnem zvolení nových členů představenstva v 

řádných volbách do orgánů SČOO. Do ustavujícího zasedání nově zvoleného představenstva 

SČCO řídí přiměřeně činnost SČOO prezident SČOO s oběma viceprezidenty. 

 

13. Podrobnosti o organizaci činnosti představenstva Společenstva stanoví zejména Jednací řád 

představenstva, Organizační řád a Členský a příspěvkový řád. 

 

 

Č l á n e k  9  

Revizní komise Společenstva 
 

1. Revizní komise Společenstva je kontrolním a přezkumným orgánem Společenstva. 

 

2. Revizní komise Společenstva je tříčlenná. 

 

3. Revizní komise je usnášeníschopná za přítomnosti 2/3 většiny svých členů. Rozhodnutí jsou 

přijata, hlasují-li pro ně dva členové. 

 

4. Členové revizní komise a jejich náhradníci jsou voleni valnou hromadou. Funkční období 

revizní komise Společenstva je čtyřleté. Opětovná volba na další funkční období je možná. 

 

5. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní komise. 

 

6. Revizní komise Společenstva zejména: 

a) kontroluje, zda činnost představenstva Společenstva není v rozporu s právním řádem ČR a 

EU a odpovídá stanovám a vnitřním normám Společenstva,  

b) kontroluje výkon a výsledky řádného hospodaření s majetkem Společenstva a hospodaření 

jeho finančními prostředky, 

c) svolává zasedání mimořádné valné hromady v případě, kdy poklesne počet členů 

představenstva pod 6 nebo vzdají-li se svých funkcí všichni členové představenstva 

d) svolává zasedání mimořádné valné hromady v případě, že představenstvo neplní usnesení 

valné hromady déle než 3 měsíce po stanovených lhůtách, a to ani po opakované písemné 

výzvě revizní komise k nápravě a/nebo v případě, že budou zjištěny závažné nedostatky při 

hospodaření s prostředky Společenstva  

e) na základě písemné žádost člena Společenstva přezkoumává rozhodnutí představenstva 

podle odst. 10 článku 4 těchto stanov a přezkoumává správnost postupu podle odst. 9 článku 

8, rozhoduje spory mezi členem Společenstva a Společenstvem o placení členských 

příspěvků, 

f) spolupracuje s představenstvem Společenstva na tvorbě rozpočtu Společenstva 
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g) při výkonu své kontrolní činnosti má právo požadovat na představenstvu Společenstva 

poskytnutí jakýchkoliv relevantních dokumentů 

h) podává valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. 

 

7. Vzdá-li se člen revizní komise své funkce, zaniká jeho členství v revizní komise dnem doručení 

písemného oznámení o vzdání se funkce. V takovém případě se dnem zániku funkce člena 

revizní komise bez dalšího novým členem revizní komise na zbytek funkčního období stává člen 

Společenstva, který byl při posledních volbách do revizní komise zvolen náhradníkem, a to v 

pořadí od 1. místa sestupně za zvolenými členy revizní komise v případě neexistence dalšího 

náhradníka vyvolá představenstvo v souladu s Volebním řádem doplňující volby. 

 

8. Nevykonává-li člen revizní komise svou funkci i přes písemnou výzvu prezidenta Společenstva 

bez závažného důvodu po dobu delší, než tři měsíce za sebou jdoucí, zaniká jeho funkce člena 

revizní komise dnem marného uplynutí lhůty ke sjednání nápravy stanovené ve výzvě prezidenta 

Společenstva. V takovém případě se dnem zániku funkce člena revizní komise bez dalšího 

novým členem revizní komise na zbytek funkčního období stává člen Společenstva, který byl při 

posledních volbách do revizní komise zvolen náhradníkem, a to v pořadí od 1. místa sestupně za 

zvolenými členy revizní komise. 

 

9. 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 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, postupem 

stanoveným v odst. 5. článku 7. Do doby dosažení usnášeníschopnosti revizní komise 

Společenstva vykonává kompetence revizní komise Společenstva předseda revizní komise, 

pokud není obsazena funkce předsedy pak kterýkoliv člen revizní komise. 

 

10. Pokud nedojde ke svolání mimořádné valné hromady postupem stanoveným v odst. 9 tohoto 

článku, je oprávněno svolat mimořádnou valnou hromadu společně nejméně 50 členů 

Společenstva, a to postupem podle odst. 5 článku 7. 

 

11. Bližší konkretizaci práv a povinností člena revizní komise upravují vnitřní předpisy 

Společenstva, zejména Volební řád revizní komise Společenstva, Jednací řád revizní komise 

Společenstva a Zásady hospodaření s majetkem Společenstva. 

 

 

Č l á n e k  1 0  

Náhrady za činnost spojenou s funkcí člena orgánu Společenstva  

a s funkcí člena komise 
 

1. Funkce v orgánech Společenstva a v komisích jsou čestné - neplacené. 

 

2. 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 cestovních výdajů schvaluje představenstvo Společenstva. 
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3. Za výkon funkce může být členu komise přiznána náhrada za ztrátu času, jejíž výši a rozsah určí 

valná hromada, a náhrada cestovních výdajů podle obecně závazných předpisů. Výplatu náhrad 

cestovních výdajů schvaluje představenstvo Společenstva. 

 

 

Č l á n e k  1 1  

Zásady hospodaření majetkem Společenstva 
 

1. Majetek Společenstva tvoří hmotný a nehmotný majetek a fond peněžních prostředků. Fondy 

Společenstva se tvoří z členských příspěvků, dotací a darů věnovaných Společenstvu, jakož i z 

výtěžků akcí pořádaných Společenstvem. 

 

2. Představenstvo Společenstva je povinno po skončení účetního roku zajistit vypracování účetní 

závěrky a výroční zprávy, kterou předkládá valné hromadě k odsouhlasení. 

 

3. 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.  

 

4. Účetnictví Společenstva vede kvalifikovaná osoba zajištěná k tomuto účelu představenstvem 

Společenstva. Představenstvo Společenstva může tuto činnost zajistit prostřednictvím odborné 

firmy. Představenstvo Společenstva také zabezpečuje uzavření smluv o hmotné odpovědnosti za 

svěřené peněžní prostředky a ceniny. 

 

5. Souhlas s výdaji odsouhlasuje 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. 

 

6. Jednotliví členové neodpovídají za závazky Společenstva. 

 

7. Bližší konkretizaci práv a povinností člena Společenstva při hospodaření s majetkem 

Společenstva upravují vnitřní předpisy, a to zejména Organizační řád Společenstva a Zásady 

hospodaření s majetkem Společenstva. 

 

 

Č l á n e k  1 2  

Zánik Společenstva 
 

1. Společenstvo zaniká: 

a) rozhodne-li valná hromada Společenstva o jeho rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem 

nebo o jeho rozdělení na dva nebo více samostatných subjektů, ke schválení takového 

rozhodnutí je třeba schválení 2/3 většinou členů Společenstva 

b) je-li Společenstvo rozpuštěno pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy, 

c) zrušením podle jiného právního předpisu (např. zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů). 

 

2. Při zániku spolku se provede likvidace a majetkové vypořádání. 
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3. Rozhodne-li o rozpuštění Společenstva valná hromada, určí představenstvo likvidátora, kterého 

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. 

 

4. 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 soudu, postupuje se při 

likvidaci majetku Společenstva podle rozhodnutí tohoto orgánu. 

 

 

Č l á n e k  1 3  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy Společenstva. 

 

2. Toto úplné znění stanov Společenstva českých optiků a optometristů ruší a plně nahrazuje 

veškeré předchozí stanovy Společenstva a bylo schváleno valnou hromadou Společenstva dne 14. 

5. 2016, což v souladu s těmito stanovami stvrzují svými podpisy osoby oprávněné za 

Společenstvo podepisovat. 

 

V Praze dne 14. 5. 2016 

 

 

 

 
  

Ing. Bc. Jiří Panenka v. r. 

prezident Společenstva 

Václav Antonín v. r. 

viceprezident Společenstva 

 

 

Stanovy schváleny na valné hromadě 14. 5. 2016 v Praze 


