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Zápis ze zasedání valné hromady SČOO, 

které se konalo v sobotu 14. května 2016 od 13:30 v Praze  
(Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29 Praha, Nové Město) 

 

A ÚČASTNÍCI:  

 

Představenstvo SČOO: 

 

Jiří Panenka (prezident), Martin Vrubel (viceprezident), Václav Antonín, Jana Červená, Petr Klingr, 

Tomáš Langhammer, Kateřina Veverková, Jaroslav Wagner 

 

Revizní komise SČOO:  Jana Říhová, Taťána Olivová 

 

Členové SČOO:   Dokument „Seznam účastníků valné hromady“ 

     je přílohou 1 tohoto zápisu. 

 

Další účastníci:   Ing. Pavel Šebek, tajemník SČOO 

 

 

B PŘÍLOHY ZÁPISU: 

 

1 Seznam účastníků valné hromady 

2 Seznam žadatelů o členství 

3 Zpráva o činnosti představenstva 

4 Zpráva revizní komise 

5 Výsledek hospodaření za rok 2015 

6 Rozpočet na rok 2016 

7 Návrh nových stanov SČOO 

 

C JEDNÁNÍ 

 

1 Zahájení 

 

13.35 hod 

1.1 / Jiří Panenka, prezident SČOO, zahájil jednání valné hromady a požádal o informaci o počtu 

účastníků valné hromady a počtu plných mocí. 

 

1.2 / Taťána Olivová, členka revizní komise SČOO, informovala že v současnosti má valná hromada 

80 mandátů, z toho 36 osobně zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí. 

(+ 1 zatím pouze podmíněně přijatý člen, který v tuto chvíli nemůže hlasovat, ale může se účastnit 

valné hromady). 

 

1.3 / Jiří Panenka na začátek valné hromady informoval účastníky o tom, že se rozhodl rezignovat na 

funkci prezidenta SČOO, a to jak z důvodů neuspokojivého nevyřešení finanční situace, a to jak  

osobní, tak i jeho společnosti a zároveň z důvodu jeho zdravotní stavu, neboť mu bylo doporučeno 

jeho ošetřujícím lékařem, aby se nevystavoval zvýšenému stresu, který působení ve funkci prezidenta 

SČOO vyžaduje. 

 

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

zápisu 

 

2.1 / Jiří Panenka navrhl účastníkům valné hromady, aby předsedajícím valné hromady byl Ing. Jiří 
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Panenka, předsedkyní sčitatelů Taťána Olivová (dalšími sčitatelkami Simona Krásná, Veronika 

Martinová a Kateřina Veverková), předsedkyní mandátové komise Jana Červená, předsedou návrhové 

komise Dr. Martin Vrubel, zapisovatelem Ing. Pavel Šebek a ověřovatelem zápisu Vilém Rudolf 

 

13.40 hod 

2.2 / Taťána Olivová, členka revizní komise SČOO, informovala že v současnosti má valná hromada 

80 mandátů, z toho 36 osobně zúčastněných osob a 44 prostřednictvím udělených plných mocí. 

(+ 1 zatím pouze podmíněně přijatý člen, který v tuto chvíli nemůže hlasovat) 

 

2.3 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje Ing. Jiřího Panenku do pozice předsedajícího valné hromady, Taťánu 

Olivovou do pozice předsedkyně sčitatelů, Janu Červenou do pozice předsedkyně mandátové komise, 

Dr. Martina Vrubela do pozice předsedy návrhové komise, Ing. Pavla Šebka do pozice zapisovatele, 

Viléma Rudolfa do pozice ověřovatele zápisu z valné hromady. 

 

Pro: 80 / Proti: 0 / Zdrželi se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3 Schválení programu valné hromady 

 

3.1 / Jiří Panenka uvedl, že program valné hromady byl vyvěšen na webu Společenstva a dán na 

vědomí v řádném termínu před konáním valné hromady a nebyly k němu doposud předloženy žádné 

připomínky. Vyzval nyní k připomínkování programu, který následně přečetl: 

 

Návrh programu valné hromady: 

1 Zahájení 

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

zápisu 

3 Schválení programu valné hromady 

4 Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další období 

5 Revizní zpráva 

6 Výsledek hospodaření za rok 2015 

7 Rozpočet na rok 2016 

8 Přijetí nových žadatelů o řádné členství 

9 Představení a schválení návrhu stanov, jednacího řádu a volebního řádu valné hromady 

10 Diskuse 

11 Usnesení valné hromady 

12 Zakončení valné hromady 

 

3.2 / Byla vznesena připomínka členem představenstva SČOO, že kvůli množství připomínek a 

nedostatečnému času na jejich zpracování navrhuje představenstvo, aby v bodě 9 navrženého 

programu „Představení a schválení návrhu stanov, jednacího řádu a volebního řádu valné hromady“ 

došlo ke změně v tom, že schvalovat dnes bude valná hromada pouze návrh stanov a  jednací řád a 

volební řád valné hromady budou dnes pouze předloženy k diskusi. 

 

13.50 hod 

3.3 / Mandátová komise udává, že v současnosti má valná hromada 81 mandátů, z toho 37 osobně 

zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí (+ 1 podmíněně přijatý člen, který zatím 

nemůže hlasovat). 

 

3.4 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje předložený návrh programu valné hromady, včetně navržené změny. 
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Pro: 80 / Proti: 0 / Zdrželi se 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

4 Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další období 

 

4.1 / Jiří Panenka přednesl zprávu o činnosti představenstva v uplynulém období: 

 

Došlo k obnovení spolupráce s významnými partnerskými asociacemi v oboru - Českou 

kontaktologickou společností, Českou společností ortoptistek, ČOS JEP a dalšími asociacemi / k 

úspěšnému uskutečnění zářijového kongresu v Olomouci, včetně valné hromady, jejímž hlavním 

cílem bylo přijetí programu činnosti a schválení rozpočtu na rok 2015, který nebyl v průběhu 

předchozích valných hromadu schválen. 

Dále proběhly činnosti: 

Příprava nových stanov a souvisejících dokumentů / Navázání spolupráce s právní konzultantskou 

společností umožnilo splnit body našeho programu z oblasti legislativy oboru / Inventarizace zákonů 

a vyhlášek, dotýkajících se práv a povinností živnosti očního optika byla shrnuta do brožury Metodika 

pro oční optiky / v‘Ve stadiu rozpracovanosti je obdobná Metodika pro optometristy / Vytvoření 

metodické podpory při registraci výrobců zdravotnických prostředků / Řešení stížností našich členů 

na případy nekalé soutěže v oboru / Zpracování informací o nekalé soutěži do dopisů představenstva, 

adresovaných na Ministerstvo průmyslu a obchodu a na Ministerstvo zdravotnictví / Zpracování 

dopisů pro členy SČOO na  podávání podnětů na místně příslušné živnostenské úřady, případně na 

zdravotnické referáty krajských úřadů, a to podle povahy přestupku / Analyzována problematika 

začleňování živnostenských společenstev při Hospodářské komoře ČR a pravidla akreditace 

živnostenských společenstev / Veletrh OPTA 2016 , budoucí spolupráce na veletrzích a zajištění 

nového realizačního týmu OPTY / Vydávání souhlasných stanovisek ke konání vzdělávacích akcí, 

organizovaných velkoobchodními společnostmi či jinými subjekty na optickém  trhu / Zorganizování 

schůzky všech vzdělávacích institucí v oboru – vysokých i středních škol, kde byla diskutována 

možnost distančního studia optometrie a zjištění argumentů, proč se distanční studium neotevírá / 

Činnost v rámci  akreditační komise ministerstva zdravotnictví a přípravného výboru České komory 

zdravotnických povolání / Spolupráce s Evropskou radou optometrie a optiky ECOO, kde má SČOO 

prostřednictvím Pavla Šebka pozici člena představenstva a tajemníka Profesního výboru / Řešení 

správní žaloby o neplatnost usnesení valné hromady z 26.6.2015, k městskému soudu v Praze, kde 

rozsudek dosud nebyl vynesen ani nebylo dosud nařízeno soudní líčení / Odpověď na výzvu Policie 

České republiky, v rámci vyšetřování trestního oznámení jednatele společnosti Optiscont Ing. Pavla 

Tichého na neznámého pachatele v souvislosti s tím, proč byla zmiňována společnost Optiscont na 

valné hromadě konané v dubnu 2015 jako střednědobý profesní problém. 

 

Jiří Panenka následně přednesl zprávu o plánu činnosti představenstva na další období: 

 

Bude uskutečňováno: 

 

OPTA 2016: příprava dalšího ročníku veletrhu / Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2016 

v  září 2016 v Praze / LEGISLATIVA: ponechání stávajících kompetencí očního optika a 

optometristy, včetně nároků na věcné, technické a personální vybavení vyšetřovny optometristy. / 

Dopracování Metodiky pro optometristy a průběžné sledování obou metodik se zapracováním 

případných změn / Dopracování právních argumentů, které upozorňují na to, že prodej oční optiky 

formou systémů Optiscont, Optik-do-domu a jim podobných nezajišťuje bezpečnost spotřebitele tak, 

jak je uvedeno v živnostenském zákoně a v zákoně o zdravotnických prostředcích. / Konzultace 

významu a dopadu oborových norem pro určení standardu kvality v oční optice. / Příprava informační 

kampaně pro veřejnost, zdůrazňující potřebu kvalitního vyšetření zraku pro bezpečné řízení a 
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kompetentnost očních optiků a optometristů.se startem realizace nejdříve v létě 2017 a 

s pokračováním resp. hlavním dopadem v roce 2018. 

 

14.02 hod 

4.2 / Mandátová komise udává, že v současnosti má valná hromada 81 mandátů, z toho 37 osobně 

zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí (+1 podmíněně přijatý člen, který zatím 

nemůže hlasovat). 

 

4.3 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období a o 

plánu činnosti představenstva na období následující. 

 

Pro: 81 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

5 Revizní zpráva 

 

5.1 / Jana Říhová, předsedkyně revizní komise SČOO přečetla zprávu revizní komise: Představenstvo 

SČOO se schází pravidelně v souladu s předpisy / Představenstvo plní úkoly uložené usneseními 

valné hromady, neplnění úkolů bylo kontrolou zjištěno v případě zápisu statutárního orgánu na 

rejstříkový soud, toto však již bylo nyní podáno. / O jednotlivých zasedáních jsou vedeny zápisy ze 

zasedání a přijímána usnesení. / Rozpor s právními předpisy ani stanovami nebyl při úkonech 

představenstva zjištěn. / Revizní komisí byla provedena kontrola hospodaření, tj. kontrola evidence 

hotovostních příjmů a výdajů, kontrola, zda jsou všichni členové SČOO přijati v souladu se stanovami 

a kontrola správnosti úhrady členských příspěvků, kontrola prověření příjmů z OPTY a kontrola 

hospodaření SČOO, resp. hospodářského výsledku SČOO za rok 2015. / Byla provedena kontrola 

hmotného majetku a porovnán jeho stav vedený v účetnictví. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 

ani rozpor s právními předpisy. / Peněžní deník je veden průběžně a odpovídá výdejovým a 

příjmovým dokladům, doklady jsou řazeny chronologicky - jsou číslovány a vedeny odděleně 

výdajové a příjmové a jsou podepisovány prezidentem SČOO a viceprezidentem SČOO. / V den 

provedení kontroly je stav hotovostní pokladny 34.490,- Kč. bylo zjištěno, že členové jsou přijímáni 

řádně v souladu se stanovami SČOO. / Bylo zjištěno, že příspěvky jsou vybírány pravidelně na 

základě výzvy kanceláře SČOO. / Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření 

SČOO. 

 

14.11 hod 

5.2 / Mandátová komise udává, že v současnosti má valná hromada 81 mandátů, z toho 37 osobně 

zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí (+1 podmíněně přijatý člen, který zatím 

nemůže hlasovat). 

 

5.3 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje přednesenou revizní zprávu za uplynulé období. 

 

Pro: 81 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

6 Výsledek hospodaření za rok 2015 

 

6.1 / Jiří Panenka vysvětlil podrobně jednotlivé plánované příjmy a výdaje, včetně cestovného a 

nákladů na reprezentaci, poštovného, poplatků za internet, nákladů na externí spolupráci, nákladů na 

práce tajemníka, vedoucí kanceláře a další externí spolupráci, náklady na právní služby atd. 

 



 5 

6.2 / Jiří Panenka vyzval k přednesení připomínek k výsledku hospodaření za rok 2015. 

Žádné připomínky nebyly předneseny. 

 

14.16 hod 

6.3 / Mandátová komise udává, že v současnosti má valná hromada 81 mandátů, z toho 37 osobně 

zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí (+1 podmíněně přijatý člen, který zatím 

nemůže hlasovat). 

 

6.4 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje přednesený výsledek hospodaření za rok 2015? 

 

Pro: 81 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

7 Rozpočet na rok 2016 

 

7.1 / Jiří Panenka uvedl, že představenstvo představuje návrh vyrovnaného rozpočet pro rok 2016 a 

detailně vysvětlil jednotlivé položky tohoto rozpočtu, včetně: 

 

7.2 / Struktura nákladů / Struktura výdajů / Navýšení příjmu z příspěvků / Tržby za vlastní výkony a 

zboží / Navýšení provize z výstavy OPTA / Možnosti přesouvání částek mezi jednotlivými položkami 

/ Spotřebované nákupy / Úpravy nákladů na externí spolupráci a mzdových nákladů / Nákladů na 

hlavní činnost 

... a vysvětlil, že předmětem schválení valnou hromadou je pouze hlavní rámcový rozpočet. 

 

7.3 / Diskuse: 

a 

Antonín Oliva se dotázal, jakými limitami je nastaveno plánované možné přesouvání částek mezi 

jednotlivými položkami rozpočtu? 

b 

Jiří Panenka vysvětlil, že takové limity částek nejsou nastaveny. 

c 

Ivan Vymyslický se dotázal, kolik peněz je v současnosti na účtu Společenstva? 

c 

Jana Říhová vysvětlila, že k 11. květnu 2016 bylo na účtu 2.500.229.- Kč. 

 

Další dotazy nebyly vzneseny. 

 

14.25 hod 

7.4 / Mandátová komise udává, že v současnosti má valná hromada 81 mandátů, z toho 37 osobně 

zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí (+1 podmíněně přijatý člen, který zatím 

nemůže hlasovat). 

 

7.5 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje předložený rozpočet na rok 2016? 

 

Pro: 81 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

8 Přijetí nových žadatelů o řádné členství 

 

8.1 / Jiří Panenka uvedl, že k 14. květnu 2016 podalo přihlášky do SČOO 30 nových žadatelů z toho 
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13 právnických osob a 17 fyzických osob a promítl a přečetl jména všech žadatelů, kteří byli dle 

stanov přijati podmínečně představenstvem. 

 

8.2 / Jiří Panenka vyzval k předložení připomínek k přijetí předložených žadatelů za členy SČOO. 

Žádné připomínky nebyly předloženy 

 

14.28 hod 

8.3 / Mandátová komise udává, že v současnosti má valná hromada 81 mandátů, z toho 37 osobně 

zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí (+1 podmíněně přijatý člen, který zatím 

nemůže hlasovat). 

 

8.4 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje přijetí přeložených žadatelů o řádné členství v SČOO. 

 

Pro: 78 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 

Usnesení bylo přijato. 

 

14.30 hod 

8.5 / Mandátová komise uvedla, že jeden účastník valné hromady, který nemohl doposud hlasovat, 

neboť byl pouze podmínečně přijatým členem SČOO, se nyní stal řádně přijatým členem a hlasovat 

může a proto: 

v současnosti má valná hromada 82 mandátů, z toho 38 osobně zúčastněných a 44 prostřednictvím 

udělených plných mocí. 

 

14.35 hod 

8.6 / Jiří Panenka vyhlašuje přestávku v jednání na 15 minut. 

 

14.49 hod 

8.7 / Jiří Panenka zahajuje pokračování v jednání valné hromady. 

 

8.8 / Mandátová komise udává, že se zvýšil počet účastníků a v současnosti má valná hromada 83 

mandátů, z toho 39 osobně zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí. 

 

9 Představení a schválení návrhu stanov, jednacího řádu a volebního řádu valné hromady 

 

9.1 / Jiří Panenka uvedl, že představenstvo již v březnu letošního roku zveřejnilo na svém webu 

návrh nových stanov k připomínkování členy SČOO. Návrh stanov byl také prezentován během 

veletrhu OPTA 2016. Jelikož se někteří obávali využití možnosti elektronického hlasování per rollam, 

proto bylo z obsahu stanov vypuštěno.  

 

9.2 / Jiří Panenka prošel základní body návrhu stanov a vysvětlil některé podrobnosti, jako např. že 

v nich nově není uvedena přesná adresa sídla Společenstva, ale pouze informace, že se nachází 

v hlavním městě Praha a stanovy se proto nemusí oficiálně měnit při každém případném stěhování. 

Upraveno bylo také členství - fyzické nebo právnická osoba, čestné členství a práva a povinnosti 

člena, lépe byly definovány orgány Společenstva, valná hromada a její působnost, představenstvo a 

jeho působnost, revizní komise Společenstva a její působnost, hospodaření Společenstva, případný 

zánik Společenstva. Hlavní myšlenkou návrhu stanov je, že je v nich obsaženo jen to nejzákladnější a 

další ustanovení jsou v kompetenci představenstva nebo valné hromady, čímž je odstraněna nebo 

zjednodušena byrokratická anabáze. Vedle stanov jsou zpracovány také jednací řád valné hromady a 

volební řád valné hromady. Jelikož do voleb zbývá ještě pravděpodobně několik let a proto, že bylo 

k řádům podáno mnoho připomínek, jsou nyní oba řády předkládány pouze k diskusi a po zapracování 

připomínek je budou předloženy k další diskusi a posléze ke schválení valné některé příští hromadě. 
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9.3 / Proběhla diskuse: 

a 

Vilém Rudolf uvedl, že v současných stanovách vidí problém v možnosti členství ve Společenstvu. 

Konkrétně, když mladý člověk vystuduje, stane se optikem, ale nezačne ještě pracovat v oboru, tak se 

nemůže stát členem SČOO. 

b 

Jiří Panenka uvedl, že dle stanov může představenstvo poskytnout například 50 % slevu na členství ve 

zvláštních důvodech, například proto, pokud student prokáže, že nepracuje, ale že obecně je tato 

situace v nových stanovách lépe podchycena. 

c 

Vilém Rudolf uvedl, že takového studenta, který žádal o členství, zná a tomu bylo sděleno, že jelikož 

nepracuje v oční optice, tak se nemůže stát členem Společenstva. 

d 

Jiří Panenka vysvětlil, že tato odpověď odpovídala současnému znění stanov.  

e 

Antonín Oliva připomněl, že předcházející revizní komise Společenstva nepodala zprávu o činnosti 

revizní komise. Zajímalo by ho také, zda se představenstvo nějak vypořádalo se situací, která 

proběhla v minulosti, a to, že některým členům byl, v souvislosti s GMDN registrací, snížen členský 

poplatek - museli tito nyní doplatit? 

f 

Jiří Panenka uvedl, že si je představenstvo toho vědomo a bude se tím zabývat.  

g 

Ivan Vymyslický se dotázal, zda mohou být vyloučeni členové, kteří působí proti základním 

myšlenkám a směřování Společenstva a nebo jeho existenci jinak ohrožují. 

h 

Jiří Panenka uvedl, že ano, nový návrh stanov toto umožňuje a nyní bude možnost se vymezit proti 

členům, kteří vystupují proti zájmům Společenstva. 

 

15.03 hod 

9.4 / Mandátová komise udává, že v současnosti má valná hromada 83 mandátů, z toho 39 osobně 

zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí. 

 

9.5 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje přijetí přeložených stanov? 

 

Pro: 83 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

10 Diskuse 

 

Jiří Panenka vybídl zúčastněné k diskusi. 

Nikdo nevyslovil zájem o diskusi, proto Jiří Panenka diskusi ukončil. 

 

11 Usnesení valné hromady 

 

15.05 hod  
11.1 / Martin Vrubel, jako předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení valné hromady 

v následujícím znění: 

 

„Valná hromada SČOO, konaná dne 14.5.2016 - 
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bere na vědomí: 

- Oznámení rezignace prezidenta Jiřího Panenky na svojí funkci, která proběhne při nejbližším 

zasedání představenstva SČOO 

- Předložené návrhy na předsedajícího valné hromady SČOO, a to Ing. Jiřího Panenky 

- Předložený návrh na předsedkyni sčitatelů valné hromady, a to Táňu Olivovou 

- Předložený návrh na předsedkyni mandátové komise, a to: Janu Červenou 

- Předložený návrh na předsedu návrhové komise, a to: Mgr. Martin Vrubela, Ph.D. 

- Předložený návrh na zapisovatele zápisu, a to Ing. Pavla Šebka 

- Předložený návrh na ověřovatele zápisu, a to Viléma Rudolfa 

- Předložený program jednání valné hromady a návrhy na doplnění programu 

- Revizní zprávu SČOO za rok 2015 

- Zprávu o výsledku hospodaření SČOO za rok 2015 

- Návrh rozpočtu SČOO na rok 2016 

- Diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2016 

- Seznam podmíněně přijatých členů ke schválení na zasedání valné hromady SČOO 

- Předložený návrh stanov 

- Předložený návrh Jednacího řádu SČOO 

- Předložený návrh Volebního řádu SČOO 

- Návrh usnesení valné́ hromady 
 

schvaluje: 

- Předsedajícího valné hromady SČOO, a to Ing. Jiřího Panenku 

- Předsedkyni sčitatelů Valné hromady, a to Táňu Olivovou 

- Předsedkyni mandátové komise, a to paní Janu Červenou 

- Předsedu návrhové komise, a to Mgr. Martina Vrubela, Ph.D. 

- Zapisovatele zápisu valné hromady SČOO, a to Ing. Pavla Šebka 

- Ověřovatele zápisu zasedání Valné hromady, a to Viléma Rudolfa 

- Schvaluje program zasedání, včetně předložených změn, ve znění: 

 1  Zahájení  

 2  Volba předsedajícího, sčitatelů̊, mandátové́ a návrhové́ komise, zapisovatele a ověřovatele 

zápisu  

 3  Schválení programu valné́ hromady  

 4  Zprávu o činnosti představenstva a plán činnosti na další́ období́  

 5  Revizní́ zpráva  

 6  Výsledek hospodaření́ za rok 2015  

 7  Rozpočet na rok 2016  

 8  Přijetí́ nových žadatelů̊ o řádu členství́  

 9  Představení a schválení návrhu stanov, představení a diskusi jednacího řádu a volebního 

řádu valné́ hromady  

 10  Diskuse  

 11  Zakončení́ valné́ hromady 

a dále: 

- Schvaluje revizní zprávu SČOO ve znění, které plní přílohu 

- Schvaluje zprávu o výsledku hospodaření SČOO ve znění, které plní přílohu 

- Schvaluje rozpočet SČOO na rok 2016 ve znění, které plní přílohu 

- Schvaluje seznam podmíněně přijatých členů SČOO ve znění, které plní přílohu 

- Schvaluje nové stanovy SČOO ve znění, které plní přílohu 
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15.10 hod 

11.2 / Mandátová komise udává, že v současnosti má valná hromada 83 mandátů, z toho 39 osobně 

zúčastněných a 44 prostřednictvím udělených plných mocí. 

 

11.3 / Předsedající Jiří Panenka vyzval ke schválení usnesení: 

Valná hromada schvaluje přednesené usnesení valné hromady. 

 

Pro: 83 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

12 Zakončení valné hromady 

 

12.1 / Vilém Rudolf poděkoval rezignujícímu prezidentovi Jiřímu Panenkovi za to, že provedl 

Společenstvo bouřlivými dobami a ohodnotil jeho zásluhu na tom, že za doby jeho působení ve funkci 

prezidenta  probíhalo ve Společenstvu vše v pořádku. 

 

15.15 hod 

12.2 / Jiří Panenka poděkoval za vyjádřené ohodnocení, poděkoval všem zúčastněným, že se, v den 

700. výročí narození jednoho z největších Čechů, dostavili na valnou hromadu a ukončil jednání valné 

hromady. 

 

 

 

Zapsal - 1. června 2016:  Ing. Pavel Šebek v.r. 

Ověřil - 10. června 2016:  Vilém Rudolf v.r. 

 

 


