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Zápis ze zasedání valné hromady SČOO, 
které se konalo v neděli 20. září 2015 od 14:30 v Olomouci 
(Aula Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

Tř. 17. listopadu 8,  771 11 Olomouc) 
 
 
A ÚČASTNÍCI VALNÉ HROMADY:  
 
představenstvo SČOO:  Václav Antonín, Jana Červená, Mgr. Michal Graca, Petr 

Klingr, Tomáš Langhamer, Ing. Jiří Panenka,. Bc. Kateřina 
Veverková, Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., RNDr.  Jaroslav 
Wagner, Ph.D. 

 
revizní komise SČOO:  Taťána Olivová, Petra Cihlářová, Jana Říhová 
 
členové SČOO a hosté:  jmenné seznamy viz přílohy 2 a 3 tohoto zápisu 
 
další účastníci:   Ing. Pavel Šebek, tajemník SČOO a studentky vypomáhající  
     při organizaci VH: Gabriela Adamcová, Zuzana Česlová,  
     Veronika Pražáková. 
 
B PŘÍLOHY ZÁPISU Z VALNÉ HROMADY: 
 
    1 Pozvánka na VH a její program  
    2 Seznam účastníků VH - řádných členů SČOO 
    3 Seznam účastníků VH - podmíněně přijatých členů SČOO 
    4 Seznam podmínečně přijatých členů 
    5 Program činnosti SCOO 
    6 Návrh rozpočtu 
    7 Usnesení valné hromady 
 
 
C JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY: 
 
1 ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 
 
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. jménem představenstva SČOO, Katedry optiky a 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přivítal po právě úspěšně 
proběhlém kongrese OPTOMETRIE-OPTIKA 2015 účastníky na valné hromadě 
Společenstva. 
 
2.1 Volba předsedajícího 
 
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. uvedl, že podle podkladů mandátové komise je v tuto chvíli 
v sále 63 fyzicky přítomných účastníků valné hromady a navíc 6 osob účastnících se 
prostřednictvím udělených plných mocí. 
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Jaroslav Wagner podal návrh, aby byl předsedajícím valné hromady zvolen prezident 
SČOO, Ing. Jiří Panenka. 
 
Ing. Jiří Panenka svojí kandidaturu přijal. 
 
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. vyvolal hlasování: 
 
Hlasování 1: 
Kdo je pro, aby byl předsedajícím této valné hromady Ing. Jiří Panenka? 
Pro: 65 / Proti: 0 / zdrželi se: 3 
Výsledek hlasování 1: 
Předsedajícím této valné hromady byl zvolen Ing. Jiří Panenka. 
 
2.2 Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, a sčitatelů 
 
Předsedající, Ing. Jiří Panenka, vysvětlil, že tato valná hromada neproběhla z důvodu obliby 
valných hromad stávajícího představenstva, i když toto je již třetí valná hromada během 
šesti měsíců, ale že konkrétně tato valná hromada musela být svolána především proto, že 
předcházející představenstvo nepředložilo členské základně na minulé valné hromadě plán 
činnosti ani návrh rozpočtu, bez kterých však představenstvo nemůže správně fungovat. 
 
Předsedající navrhl: 
 
jako zapisovatele zápisu Ing Pavla Šebka 
jako ověřovatele zápisu Mgr. Michala Gracu 
jako sčitatelky: Gabrielu Adamcovou, Zuzanu Česlovou, Zdeňku Ečerovou, Veroniku 
Pražákovou. 
 
Mgr. Michal Graca navrhl: 
jako druhého ověřovatele zápisu Bena Blachuta. 
 
Navržené osoby svojí kandidaturu přijaly. 
 
Ing. Jiří Panenka vyvolal hlasování: 
 
Hlasování 2: 
Kdo je pro, aby všechny navržené osoby byly zvoleny do navržených funkcí? 
Pro = 62 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1  
Výsledek Hlasování 2: 
Ing. Pavel Šebek byl zvolen do funkce zapisovatele zápisu, Mgr. Michal Graca a pan Beno 
Blachut byli zvoleni do funkcí ověřovatelů zápisu a Gabriela Adamcová, Zuzana Česlová, 
Zdeňka Ečerová a Veronika Pražáková do funkce sčitatelek při hlasováních valné hromady. 
 
2.3 Volba mandátové a návrhové komise 
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Ing. Jiří Panenka navrhl do funkce předsedy mandátové komise pana Václava Antonína a do 
funkce předsedy návrhové komise dr. Martina Vrubela. 
 
Navržené osoby svojí kandidaturu přijaly. 
 
Václav Antonín navrhl do funkce člena mandátové komise Bc. Daniela Mrvu. 
 
dr. Matin Vrubel navrhl do funkce člena návrhové komise Mgr. Tomáše Vymyslického. 
 
Navržené osoby svoji kandidaturu přijaly. 
 
Předsedající vyvolal hlasování: 
 
Hlasování 3: 
Kdo je pro, aby byly navržené osoby zvoleny do navržených funkcí? 
Pro: 64 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 
Výsledek hlasování 3: 
Pan Václav Antonín byl zvolen do funkce předsedy mandátové komise, Bc. Daniel Mrva byl 
zvolen do pozice člena mandátové komise, dr. Martin Vrubel byl zvolen do funkce předsedy 
návrhové komise a Mgr. Tomáš Vymyslický byl zvolen do funkce člena návrhové komise. 
 
3 Schválení programu valné hromady 
 
(Pozvánka na valnou hromadu a její program jsou přílohou 1 tohoto zápisu) 
 
Předsedající promítl návrh programu valné hromady, který byl v řádném termínu před 
konáním valné hromady zveřejněn v rámci pozvánky na valnou hromadu na webu SČOO a 
jinde a vyzval účastníky k hlasování o přijetí tohoto programu. 
 
Připomínka: 
Pan Tomáš Haberland upozornil, že v číslování jednotlivých bodů programu bylo zcela 
opomenut očíslo 6. 
 
Předsedající se omluvil za pochybení, vyjádřil názor, že toto opomenutí nepoznamenává 
v žádném směru obsah programu a vyzval účastníky ke schválení programu tak, jak byl 
navržen. 
 
Předsedající vyvolal hlasování o programu valné hromady: 
Hlasování 4: 
Kdo je pro schválení programu valné hromady v podobě jak byl zveřejněn a prezentován 
před konáním valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu? 
Pro: 64 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 
Výsledek hlasování 4: 
Program valné hromady byl schválen v podobě, v jaké byl zveřejněna a prezentován před 
konáním valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu. 
(viz příloha 1 tohoto zápisu) 
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4 Projednání přijetí podmínečně přijatých členů 
 
(Seznam podmínečně přijatých členů je přílohou 4 tohoto zápisu) 
 
Předsedající promítl a představil seznam fyzických a právnických osob, které byly 
představenstvem podmínečně přijaté za členy, protože splnily všechny zákonné podmínky 
k tomuto přijetí a vysvětlil, že nyní valná hromada bude hlasovat o jejich přijetí za řádné 
členy. Dále vysvětlil, že představenstvo podmínečně nepřijalo za člena pana Branislava 
Bardoně, protože tento nesplnil zákonné podmínky pro přijetí (jeho jméno nebylo zahrnuto 
do seznamu podmínečně přijatých členů) a také, že představenstvo nedoporučuje valné 
hromadě přijetí paní Hany Kalendové za řádnou členku, protože její podnikání podle názoru 
představenstva není zcela v souladu s etikou podnikání v oboru. 
 
Diskuse: 
- Byl vznesen dotaz podle čeho byly osoby žádající o členství s SČOO hodnoceny a 
posuzovány. 
- Předsedající odpověděl, že možnost přijetí žadatelů o členství v SČOO byla posuzována 
výhradně podle bodů stanov SČOO týkajících se tohoto. 
- Byly vzneseny dotazy k fyzické osobě Haně Kalendové a právnické osobě JK Invest, které 
byly předsedajícím odpovězeny. 
- Paní Petra Cihlářová navrhnula, aby se o členství paní Hany Kalendové, kvůli vyjádřeným 
pochybnostem hlasovalo zvlášť. 
 
Předsedající požádal předsedu mandátové komise o sdělení počtu účastníků na valné 
hromadě. 
 
Václav Antonín, předseda mandátové komise uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná a 
že v tuto chvíli se jednání účastní 60 osob fyzicky a 6 osob prostřednictvím plných mocí. 
(některé osoby v průběhu jednání ze sálu odchází a později se vrací, proto počet hlasujících 
kolísá) 
 
Předsedající vyvolal hlasováni: 
Hlasování 5: 
Kdo je pro, aby paní Hana Kalendová byla přijata za řádného člena SČOO? 
Pro: 11 / Proti: 20 / Zdrželi se: 31 
Výsledek hlasování 5: 
Paní Hana Kalendová nebyla přijata za řádného člena SČOO. 
 
Diskuse: 
- Byl vznesen dotaz, proč nebyl pan Branislav Bardoň přijat za podmínečně přijatého člena 
představenstvem SČOO. 
- Předsedající vysvětlil, že tak bylo učiněno z důvodu, že nesplnil podmínky pro 
podmínečné přijetí. 
--- 
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Předseda mandátové komise upřesnil, že v současné chvíli se valné hromady účastní 64 osob 
fyzicky a 6 osob prostřednictví plných mocí 
 
Předsedající vyvolal hlasování o přijetí všech ostatních podmínečně přijatých členů za  
řádné členy SČOO: 
Hlasování 6: 
Kdo je pro, aby všechny podmínečně přijaté fyzické a právnické osoby dle prezentovaného 
seznamu, s výjimkou Hany Kalendové, byly přijaty za řádné členy SČOO? 
Pro: 64 / Proti: 0 Zdrželi se: 2 
Výsledek hlasování 6: 
Všechny podmínečně přijaté fyzické a právnické osoby dle prezentovaného seznamu, s 
výjimkou Hany Kalendové, byly přijaty za řádné členy SČOO. 
 
5 Projednání programu činnosti SČOO dle čl. 7, odst. 4b) 
 
(Projednávaný a schvalovaný program činnosti SČOO je přílohou 5 tohoto zápisu) 
 
Předsedající představil a promítl návrh programu činnosti SČOO a upozornil, že toto není 
návrh programu činnosti představenstva, které si volí program činnosti na základě mandátu 
samo, ale že to je program činnosti a směřování aktivit celého SČOO. Podotkl, že proto také 
některé záležitosti, jako např. vyrovnání se s žalobou několika členů proti platnosti 
předcházející valné hromady, kterou se samozřejmě představenstvo zabývat bude, nejsou 
zahrnuty do navrženého programu činnosti. 
 
Připomínky: 
- Pan Beno Blachut navrhuje začlenění do posledního bodu programu (3. e)) před slova 
„systémem Optik-do-domu a Optiscont...“ slovo „například“, protože podle něj mohou 
projevit sporný systém prodeje i jiné subjekty než dva vyjmenované. 
- Předsedající námitku jménem představenstva přijal a slovo „například“ bylo vepsáno na 
požadované místo v textu návrhu Programu činnosti SČOO, a uvedl, že o programu činnosti 
SČOO se bude později hlasovat již v této upravené formě. 
 
6 Projednání rozpočtu 
 
(Projednávaný dokument „Návrh rozpočtu“ je přílohou 6 tohoto zápisu) 
 
Předsedající představil a promítl návrh rozpočtu a podotkl, že návrh rozpočtu vychází 
z finanční situace ve Společenstvu v minulosti, k výraznější změně došlo pouze v nárůstu 
nákladů v položce „náklady na externí spolupráci“, čímž jsou konkrétně míněny náklady na 
právní poradenství především v otázkách legislativních a vnitřních, ve kterých se podle 
představenstva musí mnoho nového udělat.  
 
7 Diskuse 
 
Předsedající vyvolává diskusi: 
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Dotaz 1: V nákladech jsou tedy již zahrnuty zmíněné náklady na externí spolupráci? 
- Předsedající upřesňuje, že ano. 
Dotaz 2: Do jaké položky jsou zahrnuty příjmy z OPTY? 
- Předsedající upřesňuje, že z důvodu účetnictví je toto zahrnuto do položky „příjmy za 
kongresy“. 
Dotaz 3: Co zahrnuje položka ostatní služby? 
- Předsedající toto podrobně vysvětluje. 
Dotaz 4: Jaký je v současnosti přibližně stav konta SČOO? 
- Předsedající vysvětluje, že lehce pře stři miliony korun. 
Dotaz 5: Jsou zahrnuty do rozpočtu příjmy z GMDN kódů na co budou vydány? 
- Přednášející vysvětlil, že je situace ohledně kódů a jejich budoucnosti v tuto chvíli 
legislativně nejasná a zdá se dokonce, že bude muset na registraci v GDMN agentuře 
vydáno dalších 500 EURO, takže v současné chvíli nejde konečné příjmy za kódy ani přímo 
specifikovat. 
Dotaz 6: Mohli bychom emailem dostat podrobnější informace o částkách výdajů. 
Připomínka k dotazu 6 z řad účastníků: Doporučil bych, aby se tato situace raději řešila tak, 
že dotazující osoba by přišla nahlédnout do účetnictví na sekretariát Společenstva, než aby 
docházelo k zveřejňování těchto interních informací, protože se nacházíme v konkurenčním 
prostředí. 
- Předsedající k dotazu 6 uvedl, že představenstvo bud hledat způsoby, jak informovat členy 
bez toho, aby došlo k zveřejňování interních informací Společenstva. 
Dotaz 7: Můžeme být obeznámeni o tom s jakými právními zastoupeními konkrétně 
představenstvo uvažuje o spolupráci? 
- Předsedající uvádí, že jde o advokátní kancelář JUDr. Tutterové, advokátní kancelář Mgr. 
Stryka a Mgr. Slováčka a právní konzultace se společností Re-medical je ve fázi uzavírání 
smlouvy. 
Dotaz 8: Kdo tyto právní zastoupení pro SČOO vybírá? 
Předsedající upřesňuje, že je vybírá představenstvo SČOO. 
Dotaz 9: Budou zveřejněny smlouvy s těmito právními subjekty? 
Předsedající uvedl, že v tuto chvíli neví, ale že představenstvo o tomto tedy začne uvažovat. 
Dotaz 10: Byl Mgr, Borkovec vyplacen za své působení na předcházející valné hromadě a 
kolik mu bylo vyplaceno? 
- Předsedající upřesnil, že mu bylo vyplaceno přibližně 7 tisíc Kč. 
Dotaz 11: A co elektronické hlasování? Minulé představenstvo si nechalo schválit, že na 
tomto bude dále pracovat. Dalo by se toto využít ke komunikaci mezi představenstvem a 
členskou základnou. 
- Předsedající vysvětlil, že celé stanovy SČOO jsou v kolizi se stávajícím občanským 
zákoníkem a proto se také podnikají kroky k jejích přepracování. Do stanov mohlo být 
zapracováno také nabízející se hlasování per rollam, což tam však tvůrce stanov Mgr. 
Borkovec z nějakého důvodu nezapracoval, toto by například mohlo nahradit možnost 
elektronického hlasování – nicméně, představenstvo se bude zařazením elektronického nebo 
podobného hlasování zabývat. 
Poznámka 12: Pan Beno Blachut se dotázal účastnice, dotazující se Dotazem 11 na zavedení 
elektronického hlasování, proč o toto vůbec žádá? Z jeho pohledu je hlasování v rámci 
Společenstva vždy lepší z očí do očí a po podrobné diskusi, než prostřednictvím elektroniky 
a k diskusím lze přece používat forum na webu SČOO. 
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Poznámka 13: Pan Daniel Mrva se vyjádřil, že ví, že každé představenstvo vždy bylo a je 
připraveno k diskusi a reaguje na podněty a že nechápe, proč a jak by mělo elektronické 
hlasování využíváno k diskusi. 
Poznámka 14: Pan Petr Klingr navrhl, že facebooková diskuse může být využívána téměř 
on-line způsobem. 
Poznámka 15: Předsedající, Ing. Jiří Panenka účastníkům valné hromady připomenul, že 
nové vedení Společenstva je ve svých funkcích teprve 2 měsíce, mělo 2 schůze v období 
letních prázdnin, udělalo již množství práce, zorganizovalo kongres OPTOMETRIE-
OPTIKA a nyní organizuje tuto nezbytnou valnou hromadu a požádal účastníky, aby si toto 
uvědomovali při dotazech na dosavadní činnost představenstva. 
Další dotazy nebyly vysloveny a předsedající uzavřel diskusi. 
 
8.1 Schválení programu činnosti SČOO 
 
(Schvalovaný program činnosti SČOO je přílohou 5 tohoto zápisu) 
 
Mandátová komise uvedla, že na valné hromadě v současné chvíli může hlasovat 66 hlasů. 
 
Předsedající vyvolal hlasování o programu činnosti SČOO s tím, že do textu programu bylo 
po námitce začleněno do posledního bodu programu (3. e)) před slova „systémem Optik-do-
domu a Optiscont...“ slovo „například“: 
 
Hlasování 7: 
Kdo je pro schválení navrženého programu činnosti SČOO s tím, že před slova „... 
systémem Optik-do-domu“ v návrhu bude vepsáno slovo „například“? 
Pro 64 / Proti: 0 / zdrželi se: 2 
Výsledek hlasování 7: 
Navržený programu činnosti SČOO s tím, že před slova „... systémem Optik-do-domu“ bude 
vepsáno slovo „například“ byl valnou hromadou schválen. 
 
8.2 Schválení rozpočtu  
 
(Schvalovaný dokument „Návrh rozpočtu“ je přílohou 6 tohoto zápisu) 
 
Předsedající vyvolal hlasování o předloženém návrhu rozpočtu: 
Hlasování 8: 
Kdo je pro schválení navrženého rozpočtu?  
Pro 65 / Proti: 1 / zdrželi se: 0 
Výsledek hlasování 8: 
Navržený rozpočet byl valnou hromadou schválen. 
 
9 Návrh usnesení valné hromady a jeho schválení 
 
(Usnesení valné hromady je přílohou 7 tohoto zápisu) 
 
Předseda návrhové komise, dr. Martin Vrubel, přečetl návrh usnesení návrhové komise -  
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které je přílohou 7 tohoto zápisu. 
 
Proti usnesení nebylo námitek. 
 
Mandátová komise uvedla, že na valné hromadě v současné chvíli může hlasovat 64 hlasů. 
 
Předsedající vyvolal hlasování o přijetí usnesení: 
Hlasování 9: 
Kdo je pro přijetí předneseného hlasování: 
Pro: 62 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 
Výsledek hlasování 9: 
Usnesení valné hromady bylo přijato. 
 
10 Zakončení valné hromady 
 
Předsedající poděkoval účastníkům za účast na valné hromadě a valnou hromadu ukončil. 
 
----- 
 
Závěrečné prohlášení: Účastníci valné hromady nejednali a nehlasovali o pořízení 
zvukového záznamu z průběhu jednání valné hromady, proto nebyl zvukový záznam 
pořízen. 
 
Zapsal: 
 
Dne: 25.9. 2015  - Ing. Pavel Šebek v.r. 
 
 
Zápis ověřili: 
 
Dne 14. října 2015 -  Mgr. Michal Graca v.r. a Beno Blachut v.r. 
 


