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Zápis z jednání Valné hromady 

Společenstva českých optiků a optometristů z.s., 
kterou svolalo představenstvo SČOO 

 

 

Spolek:  Společenstvo českých optiků a optometristů z.s. 

Se sídlem:  Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 

IČ:    45773092 

DIČ:   CZ45773092 

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2321 

 
Termín a čas konání: neděle, 24. září 2017 od 14.30 

Místo konání:   budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  

místnost  č. 2001 v 2. podlaží budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity  

Palackého v Olomouci 

Adresa:  17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc 

 

Přítomni:    Členové dle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu 

 

 

Program Valné hromady: 

 

1 Zahájení 

2 Volba předsedajícího, sčitatelů, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3 Schválení programu Valné hromady 

4 Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další období 

5 Zpráva revizní komise 

6 Výsledek hospodaření za rok 2016 

7 Rozpočet na rok 2017 

8 Představení a schválení aktualizace výše členských příspěvků 

9 Představení a projednání členského a příspěvkového řádu SČOO 

10 Představení, projednání a schválení jednacího řádu Valné hromady SČOO 

11 Představení a projednání etického kodexu SČOO 

13 Diskuse 

14 Usnesení Valné hromady 

15      Zakončení Valné hromady 

 

Přílohy zápisu z jednání Valné hromady: 

 

1 Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další obdob 

2 Zpráva revizní komise 

3 Výsledek hospodaření za rok 2016 

4 Návrh rozpočtu na rok 2017 

5 Návrh aktualizace členských příspěvků 

6 Návrh členského a příspěvkového řádu SČOO 

7 Návrh jednacího řádu Valné hromady SČOO 

8 Návrh Etického kodexu SČOO 

9 Seznam účastníků Valné hromady 
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JEDNÁNÍ 

 

1 Zahájení 

14:39 

Prezident Společenstva českých optiků a optometristů, pan Václav Antonín, ve 14:39 přivítal 

účastníky a zahájil jednání Valné hromady Společenstva. Připomenul, že pravidelná každoroční Valná 

hromada byla již letos představenstvem svolána v červnu tohoto roku do Prahy, nebyla však 

usnášeníschopná, jelikož se jí nezúčastnil dostatečný počet členů, a proto představenstvo svolalo další 

Valnou hromadu na dnešní den. Dále konstatoval, že dnes se v tuto chvíli Valné hromady účastní 

přímo 50 členů SČOO a dalších 19 členů SČOO prostřednictvím platných plných mocí, celkem má 

tedy 69 platných hlasů a proto je tato Valná hromada usnášeníschopná. 

 

2 Volba předsedajícího, sčitatelů, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

14:40 

Viceprezident Společenstva Jaroslav Wagner navrhl do pozice předsedajícího Valné hromady 

prezidenta SČOO pana Václava Antonína; 

do pozic sčitatelek byly navrženy: paní Petra Cihlářová a paní Kateřina Veverková; 

do pozice předsedy návrhové komise byl navržen pan Martin Vrubel; 

do pozice zapisovatele byl navržen pan Pavel Šebek; 

do pozice ověřovatele zápisu byl navržen pan Petr Klingr. 

 

14:42 

Pan Jaroslav Wagner vyvolal hlasování 1: 

 

Valná hromada schvaluje Václava Antonína do pozice předsedajícího Valné hromady; Petru 

Cihlářovou a paní Kateřinu Veverkovou do pozice sčitatelek; Martina Vrubela do pozice předsedy 

návrhové komise; Pavla Šebka do pozice zapisovatele a Petra Klingra do pozice ověřovatele zápisu. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 69 

Navržené osoby byly jednohlasně schváleny do pozic. 

 

3 Schválení programu Valné hromady 

 

14:44 

Předsedající Valné hromady pan Václav Antonín uvedl, že program Valné hromady včetně příloh byl 

zveřejněn na webu SČOO v řádném termínu a informace o konání Valné hromady byla rozeslána 

členům emailem a prostřednictvím Zpráv SČOO a vyzval zúčastněné k vyjádření připomínek 

k programu Valné hromady. Žádné připomínky nebyly vyjádřeny. 

 

Pan Václav Antonín vyvolal hlasování 2: 

Valná hromada schvaluje navržený program Valné hromady. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 69 

Navržený program Valné hromady byl jednohlasně schválen. 

 

4 Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další období 

14:45 

Pan Václav Antonín přednesl Zprávu o činnosti představenstva a plán činnosti na další období, která 

je přílohou č. 1 tohoto zápisu a následně vyzval zúčastněné k připomínkám nebo dotazům k přečtené 

Zprávě. Žádné připomínky nebyly vyjádřeny. 
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15.06 

Pan Václav Antonín vyvolal hlasování 3: 

 

Valná hromada bere na vědomí přednesenou Zprávu o činnosti představenstva a plán činnosti na další 

období. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 69 

Přednesená Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další období byly jednohlasně vzaty 

na vědomí. 

 

5 Zpráva revizní komise 

15.07 

Paní Taťána Olivová, předsedkyně revizní komise SČOO, přednesla Zprávu revizní komise 

která je přílohou č. 2 tohoto zápisu a následně vyzvala k připomínkám nebo dotazům k přečtené 

zprávě. Žádné připomínky nebyly vyjádřeny. 

 

15.17 

Pan Václav Antonín vyvolal hlasování 4: 

Valná hromada schvaluje přednesenou Zprávu revizní komise. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 69 

Přednesená Zpráva revizní komise byla jednohlasně schválena. 

 

6 Výsledek hospodaření za rok 2016 

15:18 

Paní Taťána Olivová, předsedkyně revizní komise SČOO, přednesla zprávu o Výsledku hospodaření 

za rok 2016, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu a kterou vypracoval účetní SČOO pan Ing. Kameš a 

podrobně vysvětlila závěrečné kontrolní zjištění. Následně vyzvala k připomínkám nebo dotazům 

k přečtené Zprávě. Žádné připomínky nebyly vyjádřeny. 

 

15:29 

Pan Václav Antonín vyvolal hlasování 5: 

Valná hromada schvaluje Výsledek hospodaření za rok 2016. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 69 

Výsledek hospodaření za rok 2016 byl jednohlasně schválen. 

 

7 Rozpočet na rok 2017 

15.31 

Pan Martin Vrubel, viceprezident SČOO, představil Návrh rozpočtu na rok 2017 a strukturu nákladů a 

výnosů rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017 je přílohou 4 tohoto zápisu. Následně 

vyzval k vyjádření připomínek nebo dotazů k přednesenému. Žádné připomínky nebyly vyjádřeny. 

 

15.44 

Pan Václav Antonín vyvolal hlasování 6: 

Valná hromada schvaluje Rozpočet na rok 2017. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 69 

Rozpočet na rok 2017 byl jednohlasně schválen. 

 

8 Představení a schválení aktualizace výše členských příspěvků 
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15.46 

Pan Martin Vrubel, viceprezident SČOO, přednesl Návrh aktualizace členských příspěvků, který je 

přílohou č. 5 tohoto zápisu a následně vyzval k diskusi na toto téma. 

 

Navržená nová výše poplatků (od 1. ledna 2018): 

 

Fyzická osoba 1,200 Kč ročně / OSVČ 3,600 Kč ročně / právnické osoby do 10 zaměstnanců 5,000 

Kč ročně / právnické osoby nad 10 zaměstnanců 10,000 Kč ročně. 

 

Diskuse 1: 

 

1a 

Dotaz - Proč se menším a velkým společnostem (menší s.r.o. a velké společnosti) neplánují navýšit 

příspěvky a tyto budou platit pouze 5.000 Kč ročně resp. 10.000 Kč ročně. 

 

Vysvětlení - Společenstvo dle představenstva není v tuto chvíli schopno nabídnout těmto 

společnostem více hodnotných služeb a je prestiží Společenstva, že mají za členy i velké společnosti, 

které tak mohou se Společenstvem spolupracovat, dělit se o informace a pomáhat v rozvoji oboru. 

Navíc, členů-velkých společností je v současnosti pouze 7 a při navýšení třeba o 5 tisíc Kč by toto 

bylo v rámci Společenstva velmi málo přínosné. Přínosnějším by mohlo samozřejmě být navýšení 

jejich příspěvků např. na 100 tisíc, ale představenstvo není v tuto chvíli přesvědčeno, že je schopno 

jim poskytovat služby odpovídající takové výši příspěvku, a tak by bylo zřejmě výsledkem 

takovéhoto navýšení pouze ukončení členství těchto společností v SČOO a to nebylo prospěšné pro 

žádnou stranu. 

 

2a 

Názor - navýšení příspěvků by se členské základně lépe akceptovalo, kdyby se letos příspěvky 

nenavyšovaly a Společenstvo by prodělalo, jak bylo avizováno v předneseném návrhu, prodělek by se 

zaplatil z rezerv SČOO a po roce by se na příští Valné hromadě takto prokázalo přesně, kolik se 

prodělalo a co se za tento prodělek dokázalo a následně by byla ochota členů ke schválení navýšení 

příspěvků vyšší. Takto by vše proběhlo daleko jednodušším způsobem. 

 

Odpověď - toto by byl velký hazard s existencí Společenstva a není jasné z jakých financí SČOO by 

byl prodělek placen, když Společenstvo žádnou finanční rezervu nemá a jedním z důvodů navýšení je 

také právě vytvoření této rezervy. 

 

Upřesnění názoru - prodělek by byl zaplacen z rezervy, která vyplynula z předchozí prezentace stavu 

konta SČOO. 

 

Upřesnění odpovědi - prezentován před chvílí nebyl stav konta, ale návrh rozpočtu, který se tradičně u 

asociací nastavuje jako nulový, tedy uvedená částka nebyla stavem konta ani rezervou, ale částkou, 

kterou představenstvo doufá během roku vygenerovat, aby jí pak dle návrhu rozpočtu mohlo 

investovat do chodu kanceláře a všech navržených aktivit představenstva. V návrhu rozpočtu jsou 

také například uvedené příjmy z kongresů a veletrhu, které se však získat nemusí podařit. 

 

Upřesnění názoru - kongres, který před chvílí skončil, proběhl již po dvanácté a není důvod si myslet, 

že příště neproběhne a nebude finančně úspěšný. 

 

Upřesnění odpovědi - kongres nemusí proběhnout nebo být vždy úspěšný. Je poměrně až nelogické 

nebo-li malý zázrak, že kongresy probíhají a jsou finančně přínosné. V ostatních zemích EU když 

některé profesní asociace kongresy pořádají, tak jsou zpravidla tyto akce prodělečné a zřídkakdy 
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končí s nulovou bilancí a jsou považovány pouze za propagaci těchto asociací v oboru. Nejde o to, že 

by zahraniční asociace poskytovaly vstup na kongres zdarma a nebo že by byly kongresy levnější než 

u nás, jsou vlastně naopak výrazně dražší než u nás. Jde jen o to, že kongresy bývají organizovány 

normálním agenturním způsobem a příjmy z poplatků a sponzorství se tak rozplynou mezi mnoho 

pracovně zainteresovaných osob. U nás kongresy zorganizuje kancelář SČOO, kde jak je asi známo 

dohlíží paní Mizerová na fakturace a záležitosti spojené s finančními operacemi a pan Šebek 

organizuje a řídí vše ostatní, takže mají díky kongresu vymazané pravidelně měsíce červen až září 

z osobního života a zároveň toto ovlivňuje jejich pracovní záběr na členy Společenstva a celého 

oboru, protože tato práce bývá z urgentních důvodů odkládána. Kongresy jednoduše nemusí 

proběhnout také ze zdravotních důvodů organizátorů. Asociace v jiných zemích EU si nevydělávají na 

svojí existenci jinou přidruženou činností, protože pak by se zabývaly něčím jiným, než tím, co je 

jejich posláním dle stanov. 

 

3a 

Názor – Člen se zvýšením souhlasí, protože za 15 let narostly v ČR razantně náklady na vše a 

příspěvky do SČOO nenarostly. Chceme-li od představenstva výsledky, musí být práce podpořena 

financemi, které v našem oboru jsou. On naopak souhlasí i s tím, aby navýšení prošlo v nejbližších 

letech revizí a příspěvky byly v případě potřeby navýšeny i v nejbližších letech.  

 

4a 

Vysvětlení - navyšovat příspěvky je samozřejmě nepopulární a je jasné a přirozené, že by všichni 

chtěli „co nejvíc za co nejméně“. Ale každá firma musí realisticky sledovat své příjmy a výdaje a 

SČOO, jako příspěvková organizace, by nemělo být nuceno si vydělávat na to, aby mohlo vykonávat 

činnost pro členy. V dnešní době se asociace neobejdou bez právního poradenství a bez další externí 

výpomoci, za kterou, má-li být kvalitní a efektivní, musí být zaplaceno. Při dotazech směřujících na 

jiné spolky (rybáři, nožaři atd.) bylo zjištěno, že jejich částky ročních příspěvků bývají zpravidla 

výrazně vyšší než i ty, které se zde dnes navrhují. Jak došlo představenstvo k tomu, že nově požaduje 

po členech fyzických osobách-zaměstnancích 1.200 Kč ročně? Protože je to v přepočtu 100 Kč 

měsíčně a představenstvo považovalo za velice rozumné a realistické, že český optik nebo 

optometrista je schopen takovouto částku, rovnající se přibližně jednomu skromnému pracovnímu 

obědu, měsíčně do SČOO investovat, aby tak byl zajištěn jeho zdravý a efektivní chod. Toto navýšení 

bylo navrženo představenstvem jako nezbytné, nyní bude na Valné hromadě, zda ho odsouhlasí či 

nikoliv.  
 

16.02 

Sčitatelky uvedly, že v tuto chvíli jsou na Valné hromadě přítomni členové s celkem 68 hlasy, včetně 

udělených plných mocí. 

 

16.02 

Pan Václav Antonín vyvolal hlasování 7: 

Valná hromada schvaluje navržený Aktualizaci výše členských příspěvků. 

 

Proti: 1 / Zdržel se: 2 / Pro: 65 

Aktualizace výše členských příspěvků byla schválena. 

 

9 Představení a projednání členského a příspěvkového řádu SČOO 

16.10 

Pan Martin Vrubel, viceprezident SČOO, přednesl Návrh členského a příspěvkového řádu SČOO, 

který je přílohou č. 6 tohoto zápisu. Vysvětlil jednotlivé definice a typy členství a pročetl průběžně 

návrh, který byl přílohou k programu a vyvěšen na web. Upřesnil, že je to technický dokument, který 

Valná hromada bere na vědomí a při odsouhlasení jeho vzetí na vědomí dojde ke implikaci změn od 
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ledna 2018. Následně vyzval k diskusi na toto téma. Nikdo se do diskuse nepřihlásil. 

 

16.19 

Pan Václav Antonín vyvolal hlasování 8: 

Valná hromada bere na vědomí Návrh členského a příspěvkového řádu SČOO. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 68 

Přednesený Návrh členského a příspěvkového řádu SČOO vzala Valná hromada na vědomí. 

 

10 Představení, projednání a schválení Jednacího řádu Valné hromady SČOO 

16.20 

Pan Martin Vrubel, viceprezident SČOO, přednesl Návrh jednacího řádu Valné hromady SČOO, 

který je přílohou č. 7 tohoto zápisu. Dále vysvětlil, že tyto změny v jednacím řádu musely být 

provedeny kvůli novele občanského zákoníku. Následně vyzval k diskusi na toto téma: 

 

Diskuse 2: 

 

2a 

Dotaz – Není nastavení minimálního počtu účastníků pro zajištění usnášeníschopnosti na 50 členů 

SČOO příliš nízký? 

 

Odpověď – Dle dlouhodobých historických zkušeností musí být minimální počet účastníků nastaven 

na 50. Představenstvo by bylo samozřejmě rádo, kdyby se Valné hromady pravidelně účastnilo 

alespoň reprezentativních 300 osob, ale kdybychom jednací řád takto nastavili, tak by s největší 

pravděpodobností Valná hromada SČOO nebyla usnášeníschopná nikdy. 

 

2b 

Dotaz – proč se nedotazuje představenstvo při rozesílání pozvánky na Valnou hromadu, kdo se 

konkrétně dostaví, aby se pak nestalo to, co proběhlo v červnu tohoto roku, že na nakonec 

neusnášeníschopnou Valnou hromadu přijede pár aktivních členů zcela zbytečně. 

 

Odpověď  - kancelář SČOO se na toto dotazuje pokaždé, ale neodpovídá téměř nikdo. 

 

Upřesnění odpovědi – v minulosti již představenstvo Valnou hromadu při kongrese uskutečnilo, ale 

vysloužilo si tím kritiku, že členové nechtějí Valnou hromadu při kongresech, kterých se jinak větší 

část členů neúčastní, ani při veletrzích OPTA, a že ideální termín pro ni je v sobotu v červnu v Praze. 

Proto představenstvo letos vyhlásilo Valnou hromadu dle přání členů, ale nedostavil se na ni 

dostatečný počet členů, proto se musela svolat znovu na dnes. 

 

16.30 

Sčitatelky uvedly, že v okamžiku hlasování jsou na Valné hromadě přítomni členové s celkem 66 

hlasy, včetně udělených plných mocí. 

 

16.31 

Pan Václav Antonín následně vyvolal hlasování 9: 

Valná hromada schvaluje Návrh jednacího řádu Valné hromady SČOO. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 66 

Jednací řád Valné hromady SČOO byl jednohlasně schválen. 

 

11 Představení a projednání Etického kodexu SČOO 
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16:33 

Pan Martin Vrubel, viceprezident SČOO, přednesl Návrh Etického kodexu SČOO, který je přílohou č. 

8 tohoto zápisu. Upřesnil, že i v tomto případě jde o technický dokument, který Valná hromada bere 

na vědomí. Následně vyzval k diskusi na toto téma: 

 

Diskuse 3: 

 

3a 

Dotaz – Jaký bude postup dle Etického kodexu v praxi fungovat? 

 

Odpověď - Dodržování Etického kodexu bude kontrolováno následujícím mechanismem - vznikne 5 

členná etická komise, která podaný podnět prošetří a případně se sejde s osobou, vůči které byl podnět 

podán. Porušení Etického kodexu může být aplikováno pouze na členy SČOO a SČOO nemůže dávat 

finanční nebo jiné pokuty. 

 

3b 

Dotaz – Jak se členové o výsledcích prošetření komise dovědí a od kdy začne být podávání podnětů 

uskutečnitelné? 

 

Odpověď - Výsledek dohody etické komise může být veřejný, bude zveřejněn ve Zprávách SČOO a 

Etický kodex, po případném vzetí na vědomí dnešní Valnou hromadou nabude  platnosti po schválení 

představenstvem na jeho prvním zasedání po dnešní Valné hromadě. 

 

16:40 

Pan Václav Antonín následně vyvolal hlasování 10: 

Valná hromada bere na vědomí Návrh Etického kodexu SČOO. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 66 

Přednesený Návrh Etického kodexu SČOO vzala Valná hromada na vědomí. 

 

13 Diskuse 

16:41 

Pan Václav Antonín s odkazem na program dnešního jednání Valné hromady vyzval k diskusi: 

 

Diskuse 4: 

 

4a 

Dotaz – od 1. září byl údajně zrušen kreditní systém, jaká je tedy situace? Když má dnes optometrista 

osvědčení platné např. do roku 2019, pak platí jeho registrace dál i bez kreditního systému a kdo 

spravuje registrace, když již ne NCO-NZO? 

 

Odpověď - nyní by měl být optometrista registrován u SÚKL, ale SÚKL se nachází v situaci, kdy 

nezvládá registrace spravovat. Představenstvo situaci sleduje, bude jí dále monitorovat, se SÚKL 

komunikuje a o podstatných zjištěních bude členy informovat. Není jednoduché se v dnešní situaci 

vyznat, když ani správce registrací nefunguje. 

 

4b 

Dotaz - jak může Společenstvo promlouvat do výuky oboru jednotlivých škol? 

 

Odpověď – Společenstvo přímo do výuky promlouvat v podstatě nemůže. Může však v komunikaci se 

školami diskutovat směřování výuky. Nyní se například v ČR projednávají a znovu nastavují 
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standardy vzdělávání optometrie a představenstvo je v kontaktu se vzdělávacími institucemi, které 

nastavení těchto standardů přímo ovlivňují.  

 

Upřesnění odpovědi - Zmíněné standardy vznikají v rámci asociace vzdělavatelů nelékařských oborů 

a v minulosti se musely předkládat návrhy standardů, které byly schváleny nebo nebyly a schvalovala 

je komise MZ, v níž byl zastoupen i zástupce Společenstva. V současnosti tento mechanismus ještě 

nastavený není, ale předpokládá se, že vše bude fungovat stejně. 

 

Upřesnění dotazu - Existuje nesoulad mezi absolventy gymnázií a absolventy středních optických 

škol, kteří jsou na přijímací zkoušky k vysokoškolskému studiu předchozím studiem připraveni hůře a 

proto se do vysokoškolského optometrického vzdělání rekrutují většinou „gymplisti“, kteří však 

většinou nemají „optické srdce“ a od oboru po studiu často odcházejí nebo-li - kdo neuspěje u 

přijímacích zkoušek na medicínu, dostane se na optometrii, ale po vystudování odchází z oboru. 

 

Upřesnění odpovědi - Konkrétně absolventi z Katedry optiky UPOL z valné většiny v oboru zůstávají 

a naopak, mnoho mladých středoškolských optiků na UPOL přichází před přijímacími zkouškami na 

exkurze a „dny otevřených dveří“, ale při rozhovorech rovnou uvádějí, že nechtějí pokračovat ve 

studiu optometrie. 

 

Upřesnění odpovědi - Bohužel je pravdou, že kvalita znalostí studentů z odborných středních škol, 

hlásících se ke studiu na Katedře optiky UPOL není tak vysoká, jako u studentů z gymnázií. Mladí 

optici mají lepší komunikaci v odborné oblasti, ale zbytek, tedy teoretické znalosti, jako jsou 

matematika, fyzika atd. nejsou často vůbec dostačující. Zároveň, kvůli umožnění rovného přístupu ke 

vzdělávání na Katedře optiky nemohou upřednostňovat přijetí jakýchkoliv studentů před jinými 

s ohledem na předchozí školu nebo na jakákoliv jiná kritéria, kromě výsledků přijímacích zkoušek a 

pohovorů. Letos byli například do studia na Katedře optiky UPOL přijati všichni žadatelé, kteří 

úspěšně prošli zkouškami. 

 

4c 

Dotaz - Komunikuje představenstvo s MZ a jsou zváni na jednání s nimi? 

 

Odpověď - Jak již bylo zmíněno v průběhu dnešní Zprávy o činnosti představenstva, s ministerstvy, 

VZP a jinými orgány komunikuje představenstvo SČOO v nebývale četné míře a má s nimi 

v současnosti velmi dobré vztahy. 

 

14 Usnesení Valné hromady 

16.52 

Martin Vrubel, předseda návrhové komise, přečetl návrh usnesení: 

 

Valná hromada schvaluje Václava Antonína do pozice předsedajícího Valné hromady, Petru 

Cihlářovou a paní Kateřinu Veverkovou do pozice sčitatelek, Martina Vrubela do pozice předsedy 

návrhové komise, Pavla Šebka do pozice zapisovatele a Petra Klingra do pozice ověřovatele zápisu. 

Valná hromada schvaluje program Valné hromady ze dne 24. 9. 2017. 

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva a plán činnosti na další období . 

Valná hromada schvaluje Zprávu revizní komise. 

Valná hromada schvaluje Výsledek hospodaření za rok 2016. 

Valná hromada schvaluje Rozpočet na rok 2017. 

Valná hromada schvaluje aktualizaci výše členských příspěvků. 

Valná hromada projednala členský a příspěvkový řád SČOO. 

Valná hromada schvaluje Jednací řád Valné hromady. 

Valná hromada projednala Etický kodex SČOO. 
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... a vyzval k vyjádření připomínek. Žádné připomínky nebyly vyjádřeny. 

 

16.55 

Sčitatelky oznámily, že nadále je Valná hromada usnášeníschopná v počtu 66 platných hlasů. 

 

16.55 

Pan Václav Antonín následně vyvolal hlasování 10: 

Valná hromada schvaluje Návrh Usnesení Valné hromady. 

 

Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 66 

Přednesený Návrh Usnesení Valné hromady byl schválen. 

 

15 Zakončení Valné hromady 

16:57 

Václav Antonín poděkoval všem přítomným účastníkům za účast na dnešní Valné hromadě a v 16.57 

zakončil jednání Valné hromady.  

 

 

Zapsal a zápis vyhotovil, 16. října 2017:     Zápis ověřil, 18. října 2017: 

 

Pavel Šebek, v.r.       Petr Klingr, v.r. 


