
Společenstvo českých optiků a optometristů
V Btně 24. února 2006

Záznam
z jednání valné hromady Společenstva českých optiků a.optometristů

konané v Bmě, v pátek dne 24. února 2006 od 17:00 hodin

Zahájení
Valnou hromadu zahájil viceprezident Společenstva ing. Ivan Vymyslický. Z pověření představenstva SČOO
přivítal členy Společenstva i hosty a otevřel jednání valné hromady. -
Valná hromada byfa o projednávaných bodech informována projekcI podkladů na plátno. Členové Společenstva dostali pfedem
informace o valné hromadě v Optických zprávách.

Program valné hromady
Ing. Vymyslicl<ý seznámíl valnou hromadu s návrhem programu jednání. Valná hromada neměla k programu
připomínky a veřejným hlasováním program schválila.

Volby představenstva a reviznl komíse
Valná hromada byla seznámena s návrhem na složení mandátové a volební komise.
Mandátová komise - A. Oliva, paní Fulínova a Mgr. E. Bazgerová.
Volebnl komise - Mgr. V. Rudolf, Z. Renc a Bc. D. Szarvas.
Valná hromada složení komisí schválila a komise se ujaly práce. Členové Společenstva - účastníci valné
hromady - obdrželi zelenou kandidátku a byli informování, jak mají odevzdat hlasy pro kandidáty.
Ing. Vymyslicl<ý představil valné hromadě kandidáty pro představenstvo a revizní komisi.

Zpráva představenstva
Prezident Společenstva přednesl valné hromadě zprávu o činnosti za rok 2005 a o programu na rok 2006.

Vstup Společenstva do Hospodářské komory České republiky
Členové Společenstva byli v OZ informováni o podmínkách vstupu SČOO do HK ČR. Ing. Vymyslický krátce
uvedl přednosti členství - HK ČR je partnerem vlády, poskytuje smírčí soudcovství a důležité informace.
Po krátké diskusi (proč neni Komora očních optiků, jdou příspěvky do daňově uznatelných výdajů) byl záměr
vstoupit do HK ČR valnou hromadou schválen.

Zpráva revizní komise
Předsedkyně revizní komise Bc. M. Nováková seznámila valnou hromadu s výsledky hospodaření Společenstva
za rok 2005. Další podrobnější informace o hospodaření mohou členové Společenstva získat buď u předsedkyně
komise nebo případně u auditora ing. Kameše.

Doplnění stanov SČOO o pozastaveného členství
Pan M. Otava seznámil valnou hromadu s návrhem na pozastavení členství pro ty, kteří dluží dva roční členské
příspěvky. Valná hromada s návr:hem souhlasila.

Používání loga (znaku) SČOO
Mgr. V. Rudolf uvedl návrh na používání loga Společenstva. Po diskusi (kdo zajistí kontrolu používání loga,
posuzování kvality oční optiky je krkolomný úkol, logo bude garantovat kvalitní pěčí, je nezbylné vypracovat
manuál pro uživatele loga) byl návrh schválen. -

Prohlášení představenstva ke konkurenci dodavatelů
Prezídent Společenstva pan J. Szarvas seznámil valnou hromadu s prohlášením o neférové konkurenci
dodavatelů, kteří rozšiřují své podnikán! i do oční optiky. Valná hromada neměla protí prohlášení námitky.

Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky
Ing. Vymyslicl<ý uvedl návrh Zásad. Členové Společenstva měli Zásady k dispozici v dostatečném předstihu. __
Budou užitečné pro oční optiky, znalce, pro řešení sporů apod. Po diskusi (opravte chyby) byly Zásady valnou
hromadou schváleny.

Diskuse
a) Na dotaz, kdo je autorem znaku SČOO bylo sděleno, že arch. Zoulek vytvořil log o asi před 20 až 30 lety.
b) Ing. Vymyslický informoval valnou hromadu o přípravě jednání s Českou obchodní inspekcí, které se uskuteční
v 9. týdnu 2006. .
c) Prezident J. Szarvas popsal současnou situací ve vydávání Osvědčení. Smlouva s VZP již není platná. SČOO
vydá Osvědčení, bude-Ii o to požádáno.
d) Na dotaz co může optometrista dělat, byl dán odkaz na Vyhlášku Č. 424/2004 Sb. Kopie vyhlášky bude tazateli
odeslána v příštím týdnu.
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e) Na dotaz jak se mají optometristé registrovat, byl předán informační letáček s textem, který Společenstvo
získalo z Minísterstva zdravotnictví.

Zpráva mandátové komise
Mandátová komise sdělila, že na valné hromadě je 117 členů Společenstva a valná hromada je schopna se
usnášet.

Zpráva volební komise
Ing. Vymyslicl<ý poděkoval za odvedenou práci těm členům orgánů Společenstva, kteří ve volbách nekandidovali:
Mgr. E. Bazgerová, Josef Szarvas, Mgr. Z. Ždánský a Mgr. P. Vrube!. Oficiální rozloučení bude na programu
společného zasedání odstupujícího a nového výboru na konci března t.r.
Mgr. V. Rudolf za volební komisi oznámil výsledky voleb: odevzdáno 117 hlasovacích lístků z toho jeden
nebyl platný. .
Do představenstva byli zvoleni (v závorce počet hlasů) - ing. Vyrnyslický (105), Blachut (76), Mgr. Rudolf (74),
Bc. Nováková (72), Bc. Mrva (71), ing. Panenka (70) , Otava (68), Mencák (66) a Renc (62).
Na březnovém zasedání představenstva bude zvolen prezident Společenstva a dva viceprezidenti.
Představenstvo si také rozdělí jednotlivé agendy - školství, reklamace apod.
Do revizní komise byli zvoleni - pan Oliva (60), paní Šenkeříková (51) a pan Antonín (48). Stejný počet hlasů jako
pan Anton získal i pan Žaloudek, Valná hromada se hlasovánim rozhodla veřejně hlasovat o uvedených dvou
kandidátech a v aklamační volbě zvítězí I pan Anton (52 pro, pan Žaloudek 12 pro).
Na březnovém zasedání si reviznl komise zvolí předsedu/pfedsedkyni.

V Bmě 24. února 2006

Usneseni valné hromady
Návrh usnesení předložil valné hromadě ing. Vymyslický. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.
Text usneseni:

Usnesení valné hromady (návrh)
Společenstva českých optiků a optometristů

konané dne 24. února 2006
v Brně, Výstaviště, Press Centrum, 2. patro pa vi/onu E

Valná hromada po vyslechnuti
Zprávy o činnosti za rok 2005 a návrhu programu na rok 2006,
Zprávy o hospodaření za rok 2005,
a dalšlch zpráv, informacI a po diskusi přítomných členů Společenstva českých optiků a optometristů
přijala toto usneseni:
Valná hromada schvaluje

1. Zprávu o činnosti Společenstva za rok 2005 a program na rok 2006.
2. Hospodaření Společenstva v roce 2005.
3. Zásady posuzováni brýll jako korekčnl pomůcky.
4. Vstup Společenstva českých optiků a optometristů do Hospodářské komory České republiky ..
5. ProhlášenI o nevhodnosti směšování velkoobchodnl a maloobchod ni činnosti.
6. Doplněni STANOV Společenstva o pozastaveni členství při neplaceni přlspěvků.
7. Použlvánl log a Společenstva v reklamnlch aktivitách členů i nečlenů SČOO.
8. Výsledky voleb představenstva a reviznl komise tak, jak jsou obsaženy ve zprávě volební

komise (viz. příloha usneseni).
Valná hromada ukládá představenstvu a revizní komisi
1. Připravit opatření k podnětům z diskuse.
2. Pracovat tak, aby Usnesení valné hromady bylo naplněno. ." -"].'
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Josef Szarvas
prezident a statutární zástupce Společenstva

Závěr
Jednání valné hromady shrnul ing. Vymyslický. Poděkoval účastníkům a valnou hromadu ukončil v 18:40 hodin.

Zaznamenal tajemnfk sčoo.
Brno 24. února 2006.


