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Zápis ze zasedání valné hromady SČOO, 
které se konalo v pátek 26. června 2015 od 16:00 v Praze 

(budova Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29 Praha, Nové Město) 
 
A ÚČASTNÍCI VALNÉ HROMADY:  
 
revizní komise SČOO:  PhDr. Jindřich Hanzlíček (předseda). Petr Daněk, 
     Petr Klingr 
 
členové SČOO a hosté:  jmenný seznam viz příloha 1 „Seznam účastníků valné 

hromady“ 
 
další účastníci:   Mgr. Karel Borkovec, Ing. Pavel Šebek 
 
B PŘÍLOHY ZÁPISU Z VALNÉ HROMADY: 
 
     1 Seznam účastníků valné hromady 
     2 Seznam kandidátů do voleb 
     3 Usnesení valné hromady 
     4 Prohlášení volební komise o počtech vydaných 

volebních lístků a platných volebních hlasů 
 
C JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY: 
 
1 ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 
 
1.1 Zahájení – PhDr. Jindřich Hanzlíček (předseda revizní komise) 
 
Jindřich Hanzlíček přivítal účastníky na volební valné hromadě SČOO, která se sešla 
z důvodu volby svého nového představenstva. A oznámil, že nejdříve vyhlásí volby 
předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatelů. 
 
1.2 Pověření skrutátorů – sčitatelů hlasů 
 
Přihlásily se Drahuša Antonínová a Blanka Mizerová a byly svolatelem schůze za sčitatelky 
do doby volby pověřeny. 
 
1.3 Volba předsedajícího 
 
1.3.1 
Jindřich Hanzlíček uvedl, že revizní komise navrhuje, aby se předsedajícím valné hromady 
stal pan Mgr. Karel Borkovec a zahájil hlasování. 
 
1.3.2 
Antonín Oliva uvedl, že i když je pan Borkovec právník, tak on věří, že si můžeme jako 
profesní organizace vést valnou hromadu sami a proto podává protinávrh, aby se 



	   2	  

předsedajícím valné hromady stal pan Vilém Rudolf, který je optik - optometrista a valné 
hromady vedl úspěšně již v minulosti, např. poslední volební valnou hromadu. 
 
1.3.3 
Jindřich Hanzlíček byl nucen připustit, že byl podán protinávrh, aby předsedajícím valné 
hromady byl pan Rudolf s odůvodněním, že vedl minulou valnou hromadu a je optik – 
optometrista. 
 
1.3.4 
František Pluháček se dotázal, zda se bude valná hromada nahrávat (zda bude pořízena audio 
nahrávka). 
 
1.3.5 
Jindřich Hanzlíček uvedl, že audio nahrávka pořízena bude. 
 
1.3.6 
Miloslav Otava se dotázal, zda je v tuto chvíli k dispozici audio nahrávka (fonetický 
záznam) z minulé valné hromady. 
 
1.3.7 
Jindřich Hanzlíček potvrdil, že fonetický záznam z poslední valné hromady je k dispozici. 
 
1.3.8 
Jindřich Hanzlíček uvedl, že nechá hlasovat o návrhu, aby byl předsedajícím valné hromady 
Mgr. Borkovec. 
 
1.3.9 
Antonín Oliva řekl, že správně se nejdříve má nechat hlasovat o protinávrhu, tedy, kdo je 
pro, aby se předsedajícím stal Vilém Rudolf. 
 
1.3.10 
Jaroslav Wagner požádal, aby se před hlasováním oznámilo, kolik osob se účastní valné 
hromady a kolik mají celkem hlasů. 
 
1.3.11 
Jindřich Hanzlíček uvedl, že počet osob a hlasů se v tuto chvíli ještě sčítá a bude oznámen 
až ve chvíli, kdy bude znám. Vysvětlil, že před dvěmi minutami skončil teprve zápis 
účastníků valné hromady. 
 
1.3.12 
Jindřich Hanzlíček přistoupil k hlasování o předsedajícím. 
 
1.3.13 
Hlasování 1 o protinávrhu: 
Kdo je pro, aby přesedajícím valné hromady byl pan Vilém Rudolf? 
Pro: 203 / Proti: 44 / Zdrželi se: 47 
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Výsledek hlasování 1: Přesedajícím valné hromady byl zvolen Vilém Rudolf. 
(poznámka zapisovatele: výsledky hlasování, tj. počty hlasů byly zaznamenány při hlasování, 
přičemž celkový počet hlasů byl zkontrolován a ověřen po sečtení všech hlasů na valné 
hromadě, viz bod 3.2 tohoto zápisu) 
 
1.3.14 
Hlasování 2 o návrhu: 
Kdo je pro, aby předsedajícím byl Mgr. Karel Borkovec? 
Pro 56 / Proti 183 / Zdrželi se: 39 
Výsledek hlasování 2: Předsedajícím nebyl zvolen Mgr. Karel Borkovec. 
(poznámka zapisovatele: výsledky hlasování, tj. počty hlasů byly zaznamenány při hlasování, 
přičemž celkový počet hlasů byl zkontrolován a ověřen po sečtení všech hlasů na valné 
hromadě, viz bod 3.2 tohoto zápisu) 
 
1.4 Volba zapisovatele 
 
1.4.1 
Jindřich Hanzlíček přistoupil k hlasování o zapisovateli zápisu. Uvedl, že revizní komise 
navrhuje, aby se zapisovatelem stal Ing. Pavel Šebek a dotázal se, jestli má někdo 
protinávrh. (protinávrh nebyl vznesen) 
 
1.4.2 
Antonín Oliva se podivil nad tím, že předsedající nevyhlásil výsledky prvních dvou 
hlasování. 
 
1.4.3 
Jindřich Hanzlíček uvedl, že zatím se nemusí vyhlašovat výsledky hlasování, udělají toto 
později, ale že je potřeba zvolit zapisovatele. Vysvětlil, že případně do tří měsíců od konání 
VH mají všichni možnost napadnout výsledky valné hromady. 
 
1.4.4 
Hlasování 3: 
Kdo je pro, aby zapisovatelem zápisu byl Pavel Šebek? 
Pro: 293 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 
Výsledek hlasování 3: Zapisovatelem zápisu byl zvolen Pavel Šebek. 
 
1.5 Volba ověřovatelů zápisu 
 
1.5.1 
Jindřich Hanzlíček přistoupil k hlasování o ověřovatelích zápisu a navrhl, aby se ověřovateli 
zápisu stali Petr Klingr a Petr Daněk a dotázal se, jestli má někdo protinávrh. (protinávrh 
nebyl vznesen) 
 
1.5.2 
Hlasování 4: 
Kdo je pro, aby se ověřovateli zápisu stali Petr Klingr a Petr Daněk? 
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Pro: 278 / Proti 8 / Zdrželi se: 3 
Výsledek hlasování 4: Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Klingr a Petr Daněk. 
 
1.6 Volba sčitatelů zápisu 
 
1.6.1 
Jindřich Hanzlíček přistoupil k hlasování o sčitatelích a navrhl, aby se sčitatelkami staly 
Blanka Mizerová a Drahuše Antonínová a dotázal se, jestli má někdo protinávrh. (protinávrh 
nebyl vznesen) 
 
1.6.2 
Hlasování 5: 
Kdo je pro, aby se sčitatelkami staly Blanka Mizerová a Drahuše Antonínová. 
Pro: 290 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 
Výsledek hlasování 5: Sčitatelkami byly zvoleny Blanka Mizerová a Drahuše Antonínová 
 
1.7 Vyhlášení počtu účastníků a hlasů pro hlasování 
 
Jindřich Hanzlíček oznámil, že fyzicky je na valné hromadě 120 hlasujících osob a dále 188 
plných mocí, celkem tedy 308 platných hlasů. Oznámil výsledky Hlasování 1 a Hlasování 2 
(viz body 1.3.113 a 1.3.14 tohoto zápisu) a že předsedajícím dnešní valné hromady byl 
zvolen Vilém Rudolf. 
 
1.8 Předání předsedání valné hromady zvolenému předsedajícímu 
 
1.8.1 
Jindřich Hanzlíček vyzval Viléma Rudolfa, aby se zhostil pozice předsedajícího valné 
hromady, do které byl valnou hromadou před chvílí zvolen. 
 
1.8.2 
Vilém Rudolf se ujal funkce předsedajícího valné hromady, pozdravil účastníky, poděkoval 
za důvěru a řekl, že se bude snažit, aby valná hromada proběhla důstojně a rychle. 
 
2 SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY 
 
2.1 
Vilém Rudolf oznámil, že program valné hromady byl oznámen a zveřejněn na webu 
Společenstva takto: 
1 Zahájení valné hromady 
2 Schválení programu valné hromady 
3 Volba členů představenstva 
4 Usnesení valné hromady 
5 Ukončení valné hromady 
 
 
2.2 
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Antonín Oliva namítl, že s tímto programem valná hromada nemůže proběhnout, protože 
v ní chybí zásadní body, kterými jsou volba odborných komisí - volební, návrhové a 
mandátové komise, chybí v ní diskuse a chybí v ní bod odvolání stávající revizní komise a 
navrhuje doplnění těchto bodů do programu. 
 
2.3 
Vilém Rudolf požaduje po Antonínovi Olivovi zopakování těchto bodů, kvůli jejich zapsání. 
 
2.4 
Antonín Oliva opakuje body, jejichž zařazení do programu navrhuje: odvolání stávající 
revizní komise; volba volební, návrhové a mandátové komise jako odborných komisí ad 
hoc; diskuse. 
  
2.5 
Ivan Vymyslický navrhuje jinou definici zmíněného bodu odvolání revizní komise a sice 
„převolba nebo zvolení nové revizní komise“. 
 
2.6 
Vilém Rudolf uvedl, že byly dány návrhy na změny programu valné hromady. Valná 
hromada potřebuje k možnosti naplnění navrženého programu své orgány, které 
v současnosti v programu chybí, ale které jí umožňují proběhnout, jsou jimi odborné komise 
- volební, návrhová a mandátová komise a že vyvolá nyní hlasování o zařazení těchto bodů 
do programu valné hromady. 
 
2.7 
Mgr. Karel Borkovec vyslovil připomínku, že aby bylo vše právně čisté, tak nelze měnit 
program bez souhlasu všech členů Společenstva, že bod odvolání revizní komise je sice 
legitimním návrhem, nicméně, dle platných stanov revizní komise svolává tuto valnou 
hromadu pouze za účelem volby nového představenstva a proto byl také program tak kusý. 
Pokud nové představenstvo svolá za měsíc další valnou hromadu, tak tam lze tyto body 
projednat. 
 
2.8 
Irena Skálová uvedla, že protestuje proti zveřejněnému programu VH, protože ještě před 
tím, než byl zveřejněn program dnešní valné hromady, tak ona za skupinu několika osob a 
zároveň Jaroslav Wagner vznesli v souladu se stanovami písemný požadavek na revizní 
komisi, a to na zařazení bodu odvolání členů revizní komise do programu dnešní valné 
hromady, ale nestalo se tak a tím došlo k závažnému potlačení členských práv.. 
 
2.9 
Mgr. Karel Borkovec vysvětlil, že revizní komise v dané situaci jinou možnost neměla, 
neboť tato valná hromada byla svolána pouze za účelem volby představenstva a oprávnění 
revizní komise je podle jeho výkladu stanov pouze takto strohé. 
 
2.10 
Irena Skálová opakovaně důrazně namítla, ve stanovách je pod článkem 5 uvedeno, že 
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právem člena Společenstva je navrhovat body do programu valné hromady. Na poslední 
valné hromadě bylo uváděno, že při valné hromadě není možno navrhovat body do 
programu, proto nyní navrhli zařazení bodů do programu předem a včas před zveřejněním 
programu, takže toto považuje ze strany revizní komise jako svolatele schůze za projev 
jejího selhání a závažného střetu zájmů a závažného porušení členských práv v čl. 5 Stanov. 
 
2.11 
Mgr. Karel Borkovec uvedl, že kdyby valnou hromadu svolávalo představenstvo, tak je to 
jasné, ale v tomto případě se to nedělá. 
 
2.12 
Antonín Oliva uvedl, že pan Borkovec potlačuje stanovy Společenstva, protože článek 5 
odstavec 1C udává práva a povinnosti člena spolku a to také „podávat návrhy na program 
valné hromady a schůzí orgánů Společenstva“ a pan Borkovec by svým výkladem 
potlačoval jeho práva.  
 
2.13 
Mgr. Karel Borkovec uvedl, že on vychází z článku 8.8. 
 
2.14 
Antonín Oliva uvedl, že on vychází z článku 5. 
 
2.15 
Vilém Rudolf požádal o vyslovení dalších návrhů nebo připomínek k tomuto bodu. (bez 
připomínek) 
 
2.16 
Vilém Rudolf uvedl, že si myslí, že není nutné, aby valná hromada optiků a optometristů 
dospěla do toho, že se budou mezi sebou hádat právníci a právní názory a její účastnící by 
měli mít možnost určit, co chtějí mít v programu, a vyvolává v rámci projednávání bodu 2. 
programu valné hromady - tj. schválení programu VH a v souladu s čl. 5 stanov a v souladu 
se zněním pozvánky na VH, tj. že "Na začátku valné hromady lez nahlásit další body, o 
jejichž zařazení do programu schůze se bude hlasovat." dvě hlasování: 
 na návrh paní kolegyně - změnu a doplnění programu VH o odvolání stávajících členů 

revizní komise a 
 změnu a doplnění programu VH o volbu odborných orgánů ad hoc valné hromady tzn. 

mandátové komise, návrhové komise, volební komise.  
 
2.17 
Vilém Rudolf si myslí, že by v programu mělo ještě být oznámení výsledků voleb, diskuse a 
návrh usnesení a jeho schválení. 
 
2.18 
Zdeněk Trnka uvedl, že když odvoláme nyní revizní komisi a valná hromada dopadne 
špatně, tak by pak nezbyl orgán, který by mohl svolat další mimořádnou valnou hromadu. 
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2.19 
Vilém Rudolf namítl, že v takovém případě jim stále můžeme dát mandát ke svolání valné 
hromady. 
 
2.20 
Účastník valné hromady připomněl, že v tuto chvíli pouze hlasujeme o návrhu zařazení bodů 
do programu. 
 
2.21 
Vilém Rudolf vyhlašuje hlasování o zařazení bodu odvolání stávajících členů revizní komise 
do programu dnešní valné hromady. 
 
Hlasování 6: 
Chceme zařadit do programu odvolání stávajících členů revizní komise? Kdo je pro? 
Pro: 195 / Proti 64 / Zdrželi se: 26 
Výsledek hlasování 6: Bod zařazení odvolání stávající revizní komise byl přijat do 
programu valné hromady. 
 
2.22 
Revizní komise požádala o slovo. 
 
Jindřich Hanzlíček oznámil, že všichni tři členové revizní komise se rozhodli, že jako 
svolavatelé této valné hromady z důvodu ulehčení tohoto rozhodnutí a jednání valné 
hromady na funkci v revizní komisi rezignují, i když k tomu nejsou úplně důvody. Vysvětlil, 
že jako svolavatelé a organizátoři valné hromady vyhlašují přestávku a po ní si bude muset 
valná hromada zvolit někoho, kdo organizaci valné hromady dotáhne do konce, protože, 
pokud se hlasuje o odvolání revizní komise, tak nejsou respektovány základní práva, ani 
občanský zákoník a stanovy našeho spolku. Uvedl, že jejich práce nebyla jednoduchá a 
nikdo z nich není nadšený ze zastávání této funkce a proto, aby toto vše ulehčili, přistoupili 
ke svému rozhodnutí. 
 
2.23 
Mgr. Karel Borkovec uvedl, že se také loučí s valnou hromadou neboť jeho rad a konzultací 
již není třeba a považuje tuto valnou hromadu za nesouhlasnou se zákonem.  
 
3 PŘESTÁVKA  
 
3.1 
V 17.00 všichni členové revizní komise Společenstva odstoupili ze svých funkcí a 
předsedající valné hromady vyhlašuje přestávku. 
 
3.2 
Jindřich Hanzlíček předává zapisovateli Pavlovi Šebkovi informaci s výsledky (počty) 
Hlasování 1 a Hlasování 2, aby je mohl zapsat do zápisu, neboť nebyly dříve veřejně 
vyhlášeny. 
 



	   8	  

4 POKRAČOVÁNÍ VALNÉ HROMADY - OPAKOVANÁ VOLBA SČITATELŮ 
A OVĚŘOVATELE ZÁPISU 
 
4.1 
V 17.15 předsedající valné hromady, Vilém Rudolf, vyhlašuje pokračování valné hromady. 
 
4.2 
Vilém Rudolf vyhlašuje hlasování o novém ověřovateli zápisu, neboť dříve zvolení 
ověřovatelé Petr Daněk a Petr Klingr na funkci ověřovatele zápisu rezignovali společně 
s rezignací na funkci v revizní komisi. Navrhuje do pozice ověřovatele zápisu Jakuba Vrbu. 
(Jakub Vrba návrh přijímá) 
 
4.3 
Hlasování 7: 
Kdo je pro Jakuba Vrbu jako ověřovatele zápisu? 
Pro: 264 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 
Výsledek hlasování 7: Jakub Vrba byl zvolen ověřovatelem zápisu z valné hromady, který 
bude zapisovat Ing. Šebek. 
 
4.4 
V průběhu hlasování 7 se dobrovolně přihlásily další skrutátorky Zdeňka Ečerová a 
Veronika Martinová. 
 
5 SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY 
 
5.1 
Předsedající Vilém Rudolf ještě před zahájením schvalování navržených změn programu 
zkonstatoval, že z důvodu rezignace všech stávajících členů revizní komise nelze fakticky 
zrealizovat návrh na odvolání členů revizní komise, naopak je nutné zvolit nové členy 
revizní komise. 
 
5.2 
Vilém Rudolf v rámci projednávání bodu 2. navrženého programu valné hromady navrhuje 
změnu programu valné hromady v podobě, která zde byla v průběhu jednání členy valné 
hromady požadována a dohodnuta a dále vyvolána odstoupením všech členů revizní komise: 
 
1 Zahájení valné hromady 
2 Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu 
3 Volba sčitatelů – skrutátorů 
4 Schválení programu 
5 Volba odborných komisí valné hromady jako orgánů ad hoc, 
 – mandátová komise, návrhová komise, volební komise,  
6 Volba členů představenstva a revizní komise SČOO 
7 Přestávka 
8 Oznámení výsledků voleb 
9 Diskuse 
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10 Návrh usnesení a jeho schválení 
11 Ukončení valné hromady 
 
5.3 
Předsedající vyzval k vyjádření připomínek a návrhů. 
 
5.4 
Jiří Mencák uvedl, že vizuálně nezná některé osoby, které kandidují a chtěl by proto 
představit kandidáty do voleb do představenstva. 
 
5.5 
Vilém Rudolf vysvětlil, že před volbou členů představenstva a revizní komise budou 
kandidáti představeni. 
 
5.6 
Vilém Rudolf vyvolává hlasování: 
 
Hlasování 8: 
Kdo je pro, aby se valná hromada řídila programem navrženým v bodu 5.2. 
Pro: 262 / Proti: 0 / Zdrželi se: 5 
Výsledek hlasování 8: Valná hromada se bude řídit navrženým programem navrženým v 
bodu 5.2. 
 
6 VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY 
 
6.1 
Vilém Rudolf uvedl, že proběhlo schválení programu, volba předsedajícího, zapisovatele, 
ověřovatele zápisu, pověření sčitatelů a navrhl že nyní přistoupí k volbě orgánů ad hoc valné 
hromady - odborných komisí a vyhlásil volbu mandátová komise, návrhové komise, volební 
komise. Uvedl, že mandátová komise spočítá volební mandáty k volbě členů představenstva 
a revizní komise SČOO.  
 
6.2 
Ivan Vymyslický navrhl, aby již zvolené sčitatelky byly zároveň členkami mandátové 
komise. 
 
6.3 
Návrh přijaly zvolené sčitatelky - Veronika Martinová, Drahuša Antonínová a Blanka 
Mizerová (bez sčitatelky Zdeňky Ečerové, protože mandátová komise musí mít lichý počet 
členů). 
 
6.4 
Hlasování 9: 
Kdo je pro, aby byla zřízena mandátová komise jako orgán ad hoc a aby se Veronika 
Martinová, Drahuša Antonínová a Blanka Mizerová staly členkami mandátové komise? 
Pro: 265 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 
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Výsledek hlasování 9: Veronika Martinová, Drahuša Antonínová a Blanka Mizerová byly 
zvoleny do funkce členek mandátové komise valné hromady. 
 
6.5 
Vilém Rudolf vyhlásil volbu členů návrhové komise, která navrhne usnesení, které by měla 
valná hromada na konci zasedání přijmout. 
 
6.6 
Navržení kandidáti Ivan Vymyslický, David Dranko a Jiří Panenka přijímají kandidaturu na 
členy návrhové komise. 
 
6.7 
Hlasování 10: 
Kdo je pro, aby byla zřízena návrhová komise jako orgán ad hoc a aby Ivan Vymyslický, 
David Dranko a Ing. Jiří Panenka byli zvolení do funkce členů návrhové komise. 
Pro: 260 / Proti: 4 / Zdrželi se: 3 
Výsledek hlasování 10: Ivan Vymyslický, David Dranko a Jiří Panenka byli zvolení do 
funkce členů návrhové komise. 
 
6.8 
Vilém Rudolf vyhlásil volbu členů volební komise, která bude sčítat počty volebních hlasů. 
 
6.9 
Navržení kandidáti Daniela Říhová, Antonín Oliva a Irena Skálová přijímají kandidaturu na 
členy volební komise. (navržený Václav Antonín nemohl, kvůli kandidatuře do 
představenstva, kandidaturu do volební komise přijmout). 
 
6.10 
Hlasování 11: 
Kdo je pro, byla zřízena volební komise jako orgán ad hoc a aby do funkcí členů volební 
komise byli zvoleni Daniela Říhová, Antonín Oliva a Irena Skálová? 
Pro: 245 / Proti: 2 / Zdrželi se: 32 
Výsledek hlasování 11: Daniela Říhová, Antonín Oliva a Irena Skálová byli zvoleni do 
funkce členů volební komise valné hromady. 
 
7 VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE SČOO 
 
7.1 
Vilém Rudolf vyhlásil volbu členů představenstva a členů revizní komise SČOO. 
 
7.2 
Vilém Rudolf nejdříve postupně představil kandidáty, kteří přijali kandidaturu do dnešních 
voleb členů představenstva a členů revizní komise SČOO. (viz příloha 2 tohoto zápisu 
„Seznam kandidátů do voleb“) Kandidáti po přečtení jejich jména Vilémem Rudolfem 
stávají a vizuálně se tak představují účastníkům valné hromady. 
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7.3 
Jana Říhová navrhuje doplnit Petru Cihlářovou jako kandidátku do voleb členů 
představenstva valné hromady a členů revizní komise. 
 
7.4 
Petra Cihlářová na dotaz Viléma Rudolfa, zda kandidaturu přijímá, uvádí, že kandidaturu do 
voleb členů představenstva a revizní komise přijímá a krátce o sobě uvádí, že pracuje od 
roku 1999 v oční optice z toho devět let jako optometristka NCOZ v Brně a chtěla by 
pokračovat ve „vizi Martina Falhara“, podporovat optiky a optometristy a čistotu oboru. 
(poznámka zapisovatele: členka SČOO číslo 6320) 
 
7.5 
Martina Nováková navrhuje doplnit Jiřího Bímu ml. jako kandidáta do voleb představenstva 
valné hromady. 
 
7.6 
Jiří Bíma uvádí, že z důvodů, které již v minulosti uvedl, nepřijímá kandidaturu. 
 
7.7 
David Krátký navrhuje doplnit kolegu Michala Nováka jako kandidáta do voleb 
představenstva valné hromady. 
 
7.8 
Michal Novák uvádí, že to není reálné, protože na valné hromadě jen zastupuje pana 
Šafandu, není fyzickým členem SČOO a kandidaturu nepřijímá. 
 
7.9 
Jiří Mencák se dotazuje, zda Vilém Čížek, který kandiduje do představenstva a uvádí, že má 
středoškolské vzdělání - zda je vzdělán středoškolsky v oboru? 
 
7.10 
Vilém Čížek uvádí, že vzdělání v oboru nemá, ale podniká v oboru od roku 2007. 
 
7.11 
Jiří Mencák vyslovuje názor, že v případě, že někdo není optik nebo optometrista, tak by 
neměl kandidovat do představenstva Společenstva a vznáší toto jako námitku. 
 
7.12 
Jaroslav Wagner uvádí, že ve stanovách není definována nutnost odborného vzdělání při 
kandidatuře do představenstva. 
 
7.13 
Irena Skálová vysvětluje, že ve stanovách je uvedeno, že povinnosti a práva člena jsou 
„navrhovat a kandidovat“, nerozlišuje se, jestli je to právnická nebo fyzická osoba a nemusí 
mít vzdělání v oboru, ale musí podnikat v oboru a musí být členem Společenstva. 
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7.14 
Předsedající se dotazuje, zda pan Čížek je členem Společenstva. 
 
7.15 
Vilém Čížek odpovídá, že je členem Společenstva. 
(poznámka zapisovatele, členské číslo 5270) 
 
7.16 
Martina Nováková vznáší dotaz, zda je pan Čížek členem jako fyzická osoba a v případě, že 
ne, zda může být právnická osoba a navíc neoptik členem Společenstva? 
(Bylo jí vysvětleno, že je fyzickou osobou) 
 
7.17 
Vilém Rudolf uvádí, že by se valná hromada měla zabývat tím, zda má Vilém Čížek zůstat 
na kandidátce do představenstva SČOO a tím, zda má být Petra Cihlářová přiřazena do 
kandidátky do voleb do představenstva SČOO. 
 
7.18 
Paní Fulínová se dotázala, zda jsou všichni kandidáti optiky nebo optometisty a „proč si tedy 
budeme volit neoptiky“? 
 
7.19 
Vilém Rudolf – upřesnil, že navržen může být podle stanov kdokoliv a záleží na valné 
hromadě, jestli tuto osobu zvolí nebo nikoliv. Pan Čížek je na kandidátce, tak ať tam zůstane 
a valná hromada ať si ho zvolí nebo nikoliv. 
 
7.20 
Vilém Rudolf vyhlásil hlasování o zařazení Petry Cihlářové na kandidátku na členy 
představenstva a členy revizní komise SČOO. 
 
Hlasování 12: 
Kdo je pro doplnění kandidátky o Petru Cihlářovou? 
Pro: 201 / Proti: 8 / Zdrželi se: 70 
Výsledek hlasování 12: Petra Cihlářová byla doplněna na kandidátky na členy 
představenstva a členy revizní komise SČOO. 
 
7.21 
Richard Baštecký se dotázal, zda všichni, kdo byli navrženi, podepsali čestné prohlášení 
bývalé revizní komise a byl by rád, aby toto podepsala i Petra Cihlářová, protože to zaručuje 
určitou bezdlužnost a bezúhonnost atd. 
 
7.22 Vilém Rudolf vyzval Petru Cihlářovou, ať čestné prohlášení podepíše. 
 
7.23 
Jiří Panenka uvedl, že by chtěl přednést prohlášení za svojí osobu: musel prodat podíl ve 
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svém podnikání, aby vyřešil své závazky, včera proběhla dražba části jeho majetku, ze které 
jsou závazky uspokojeny. Toto zveřejňuje a toto bude součástí prohlášení, které tady 
podepíše, aby proti jeho kandidatuře nebyly vznášeny případné připomínky, a na valné 
hromadě záleží rozhodnutí, zda i za těchto podmínek může nebo nemůže pracovat v 
představenstvu.  
 
7.24 
Jaroslav Wagner uvedl, že by chtěl také přednést prohlášení o své osobě: uvedl, že čestné 
prohlášení nepodepsal, není optikem, ale cítí se být kompetentním ke kandidatuře a 
vykonávání funkce v představenstvu, protože patří mezi vzdělavatele v oboru, pohybuje se 
dlouho v prostoru optiky a optometrie a dalo by se říci, že podniká v oborou školství, je 
členem Společenstva a věří, že jeho působnost ho opravňuje kandidovat a být volen. 
 
7.25 
Jana Fulínová vyzvala valnou hromadu k zamyšlení, jestli si myslí, „že obyčejní zahrádkáři 
si pustí mezi sebe myslivce“. 
 
7.26 
Vilém Rudolf upřesnil, že navržené mohou být různé osoby, ale účastníci valné hromady si 
mohou volit, koho uznají za vhodné. 
 
7.27 
Daniela Říhová vyzvala valnou hromadu, ať si každý zvolí, koho chce a ať se již nezasahuje 
do kandidátky. 
 
7.28 
Vilém Rudolf vyzval účastníky, aby si dopsali odhlasovanou Petru Cihlářovou na 
kandidátku. 
 
7.29 
Vilém Rudolf vysvětlil, že na volebním lístku je v současnosti uvedeno, že je možné označit 
pouze 9 jmen kandidátů, neboť se nepočítalo s rezignací členů revizní komise. Členové 
revizní komise však dnes rezignovali a nyní je proto potřeba zvolit místo 9 členů 
představenstva ještě další 3 členy revizní komise, tedy označit 12 kandidátů. 
Dále zdůraznil, že způsob voleb členů orgánů bude probíhat obvyklým způsobem, tj. 12 
zvolených kandidátů bude zvoleno ve výsledném pořadí podle počtu obdržených hlasů 
takto: 
 kandidáti umístění podle počtu obdržených hlasů v pořadí na 1. až 9. místě hlasovacího 

lístku jako členové představenstva 
 kandidáti umístění podle počtu obdržených hlasů v pořadí na 10. až 12. místě 

hlasovacího lístku jako členové revizní komise 
 kandidáti umístění podle počtu obdržených hlasů v pořadí na 13 místě a dalších 

hlasovacího lístku jako náhradníci. 
 
7.30 
Vilém Rudolf dále navrhl změnit poslední dvě věty na volebním lístku na „Je možné označit 
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maximálně 12 jmen kandidátů. Bude-li označeno více kandidátů, bude volební lístek 
neplatný“ a vyvolává hlasování o tomto. 
 
7.31 
Hlasování 13: 
Kdo je pro, aby byla změněna kandidátka tak, že se na volebním lístku doplní počet 
možných zvolených kandidátů na celkový počet 12 a bude změněna zmíněná věta? 
Pro: 257 / Proti 0 / Zdrželi se: 2 
Výsledek hlasování 13: Počet kandidátů se doplňuje na celkový počet 12 a věta bude na 
volebním lístku změněna na „Je možné označit maximálně 12 jmen kandidátů. Bude-li 
označeno více kandidátů, bude volební lístek neplatný“. 
 
7.32 
Vilém Rudolf vyzval účastníky valné hromady, aby si přepsali na volebním lístku zmínku „9 
kandidátů“ na „12 kandidátů“. 
 
7.33 
Josef Navrátil se zeptal, zda může zaškrtnout méně než 12 kandidátů? 
 
7.34 
Vilém Rudolf potvrdil, že ano, označit méně než 12 kandidátů je možné. Upřesnil, že 
účastníci mají proškrtnout nebo jinak označit kandidáty, které volí, mohou označit méně než 
12, ale ne více než 12, jinak by byla jejich volba (hlasovací lístek) neplatná. 
 
7.35 
Karel Runge uvedl, že podle jeho názoru pokud změníme volební lístek, tak se stává 
neplatným. 
 
7.36 
Vilém Rudolf uvedl, že si tuto změnu odhlasovala VH, je to zmíněno v zápise, a proto 
změna platí a hlasovací lístky jsou platné. 
 
7.37 
Mandátová komise předložila počty vydaných volebních hlasů v této chvíli, před volbou 
představenstva: 
121 fyzických osob / 192 plných mocí / celkem tedy 313 platných hlasů 
 
7.38 
Vilém Rudolf vyhlásil volby a vyzval účastníky valné hromady, aby vyplnili volební lístky a 
vyhlásil na dobu volby a sčítání volebních výsledků přestávku. 
 
7.39 
Vilém Rudolf vyzval volební komisi, aby začala sčítat volební hlasy. 
 
8 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB 
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8.1 
Vilém Rudolf vyzval volební komisi, aby přednesla výsledky voleb. 
 
Volební komise předala Vyjádření volební komise o počtech vydaných volebních lístků a 
platných volebních hlasů. 
 
8.2 
Daniela Říhová z volební komise vyhlásila výsledky voleb: 
 
Ve volbách členů představenstva a členů revizní komise SČOO na valné hromadě SČOO 
byly dne 26.6. 2015 zvolení: 
 
1 Václav Antonín  počtem 204 hlasů 
2 Tomáš Langhammer  počtem 200 hlasů 
3 Martin Vrubel  počtem 198 hlasů 
4 Jana Červená  počtem 197 hlasů 
5 Petr Klingr  počtem 193 hlasů 
6 Michal Graca  počtem 191 hlasů 
7 Jaroslav Wagner počtem 190 hlasů 
8 Jiří Panenka  počtem 176 hlasů 
9 Kateřina Veverková   počtem 171 hlasů 
______________________________________ 
10 Petra Cihlářová  počtem 166 hlasů 
11 Jana Říhová  počtem 148 hlasů 
12 Taťána Olivová  počtem 134 hlasů 
 
a jako náhradníci byli zvoleni: 
13 Martina Nováková počtem 107 hlasů 
14 Zdeněk Trnka  počtem 106 hlasů 
15 Richard Baštecký počtem 95 hlasů 
16 František Havran počtem 85 hlasů 
17 David Krátký  počtem 65 hlasů 
18 Vilém Čížek  počtem 50 hlasů 
 
8.3 
Vilém Rudolf poděkoval volební komisi a poblahopřál zvoleným a přečetl ještě jednou 
jména osob, které byly zvoleny za členy představenstva a revizní komise SČOO. 
 
9 DISKUSE 
 
9.1 
Vilém Rudolf otevřel bod programu Diskuse. 
(Nikdo nevyjádřil přání diskutovat) 
 
10 NÁVRH A SCHVÁLENÍ USNESENÍ 
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10.1 
Vilém Rudolf vyzval předsedu návrhové komise Ing. Jiřího Panenku, aby přečetl návrh 
usnesení, které bude následně schvalováno. 
 
10.2 
Jiří Panenka přednesl za návrhovou komisi návrh usnesení: 
 
viz příloha 3 tohoto zápisu „Usnesení valné hromady“. 
 
10.3 
Vilém Rudolf vyhlásil hlasování o přijetí usnesení valné hromady. 
 
Hlasování 14: 
Přijímáme usnesení valné hromady ve znění tak, jak ho přečetl Jiří Panenka? 
Pro 240 / Proti: 0 / Zdrželi se: 7 
Výsledek hlasování 14: Valná hromada přijala usnesení valné hromady ve znění tak, jak ho 
přečetl Jiří Panenka. 
 
11 ZAKONČENÍ VALNÉ HROMADY 
 
Vilém Rudolf poděkoval účastníkům valné hromady za účast, za hlasování a za vyjádření 
podpory kandidátům do nového představenstva a revizní komise, popřál všem krásný víkend 
a vyhlásil valnou hromadu za ukončenou. 
 
----- 
Prohlášení sčitatelů: počet přítomných účastníků v sále se stále měnil, odcházeli a přicházeli 
ze sálu, někteří ke konci valné hromady dokonce odešli z budovy úplně (i s hlasovacími 
lístky, které jim byly přiděleny na základě plných mocí) a proto se součet hlasů při různých 
hlasováních měnil. Nikdy však po celou dobu konání valné hromady neklesl počet 
přítomných účastníků s platnými hlasy pod hranici stanovenou článkem 7, odst. 5 Stanov 
SČOO, tj. pod 50 členů s hlasovacím právem, tedy valná hromada byla po celou dobu 
jednání usnášeníschopná a počty sečtených hlasů u jednotlivých hlasování potvrzují, že byl 
naplněn požadavek stanov pro schválení usnesení, tedy všechna usnesení této valné 
hromady byla řádně přijata. 
 
Zapsal: 
 
Dne: 15.7. 2015  - Ing. Pavel Šebek v.r. 
 
 
Zápis ověřil: 
 
Dne 21.7. 2015 -  Jakub Vrba v.r. 
 


