Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,
v návaznosti na včerejší on-line setkání si dovolujeme Vám zaslat stručné shrnutí aktuálních
pravidel týkajících se jednání sněmu OSK, schvalování rozpočtu pro 2021 a případného
schvalování úlev na ročním členském příspěvku, úhrad za některé služby poskytované členům
Komory a náhrad za ztrátu času.
Jednání sněmu OSK nelze konat po dobu trvání současných vládních krizových
opatření, tedy do 20. listopadu 2020
Důvodem je skutečnost, že členové sněmu OSK nejsou do své funkce voleni, proto je nelze
považovat za veřejné funkcionáře a neplatí pro ně výjimka z omezení volného pohybu. Vládní
opatření tedy zakazuje členům sněmu OSK se na jednání sněmu OSK dostavit.
Místo a čas začátku jednání sněmu OSK je nutno zveřejnit nejméně 30 dnů předem
To platí i tehdy, pokud se již zveřejněné místo či čas mění (např. v důsledku vládních opatření).
Jednání sněmu OSK tedy lze konat od 21. listopadu 2020, to se ale týká jen těch jednání,
ohledně kterých bylo místo a čas jednání už dříve včas zveřejněny. Pokud se např. dnes
rozhodnete již ohlášené místo či čas jednání sněmu OSK změnit, je opět nutné dodržet 30
dnů. Jednání sněmu OSK, u kterého by byla změna místa a času konání zveřejněna 2.
listopadu 2020, se tak může konat nejdříve 2. prosince 2020.
Úlevy na ročním členském příspěvku a úhrady za některé služby poskytované členům
Komory
Platí, že pokud nebyla v roce 2020 předepsaným způsobem schválena žádná změna, budou
úlevy a úhrady za služby v roce 2021 stejné jako v roce 2020.
Změny úlev či úhrad lze dosáhnout dvěma způsoby:
a) schválením na řádně svolaném jednání usnášeníschopného sněmu OSK,
b) schválením představenstvem ČSK na základě návrhu představenstva OSK. Tento postup
přichází v úvahu pouze tehdy, pokud byl sněm OSK řádně svolán a nesešla se
nadpoloviční většina všech jeho členů. Tento postup však není možné použít v situaci, kdy
se sněm nesešel proto, že mu v tom bránila nějaká objektivní překážka (např. vládní
zákaz). Aby představenstvo ČSK mohlo rozhodnout o návrhu na změnu úlev či úhrad, musí
se uskutečnit řádný a reálný pokus o svolání jednání sněmu OSK.
Případné změny úlev či úhrad schválené sněmem OSK v roce 2020 je třeba oznámit Kanceláři
Komory (referentce ASČ) nejpozději do 15. prosince 2020. K později oznámeným změnám se
nepřihlíží.
Datum 15. prosince 2020 platí i pro případy, kdy úlevy či úhrady bude schvalovat
představenstvo ČSK. Poslední jednání představenstva ČSK před tímto datem se uskuteční
11. prosince 2020. Aby bylo možno návrhy na schválení úlev či úhrad reálně zpracovat, je
třeba, aby byly (poté, co sněm OSK nebyl usnášeníschopný) doručeny Kanceláři Komory
nejpozději do 9. prosince 2020.

Náhrady za ztrátu času
Platí, že pokud nebyla v roce 2020 předepsaným způsobem schválena žádná změna, budou
náhrady za ztrátu času v roce 2021 stejné jako v roce 2020 s tím, že od dubna 2021
automaticky dojde k jejich inflačnímu navýšení.
Výši náhrad za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech OSK může schválit jen
sněm OSK, schválení představenstvem Komory ani jiným orgánem není přípustné.
Pokud sněm OSK schválí výši náhrad za ztrátu času, bude tato výše platit po celý následující
rok (tzn. že v následujícím roce nedojde k inflačnímu navýšení).
Schválení rozpočtu pro rok 2021
Schválení rozpočtu OSK pro rok 2021 lze dosáhnout dvěma způsoby:
a) schválením na řádně svolaném jednání usnášeníschopného sněmu OSK,
b) schválením představenstvem ČSK na základě návrhu představenstva OSK. Tento postup
přichází v úvahu pouze tehdy, pokud byl sněm OSK řádně svolán a nesešla se
nadpoloviční většina všech jeho členů. Tento postup však není možné použít v situaci, kdy
se sněm nesešel proto, že mu v tom bránila nějaká objektivní překážka (např. vládní
zákaz). Aby představenstvo ČSK mohlo rozhodnout o schválení rozpočtu OSK, musí se
uskutečnit řádný a reálný pokus o svolání jednání sněmu OSK.
Má-li být rozpočet OSK schválen představenstvem ČSK do konce roku 2020, je třeba jeho
návrh (poté, co sněm OSK nebyl usnášeníschopný) předložit Kanceláři Komory do 9. prosince
2020. Bude-li návrh doručen Kanceláři Komory později, představenstvo ČSK o něm bude
jednat a schválí jej v lednu 2021. U rozpočtu je (na rozdíl od úlev na příspěvcích) takový postup
možný. To znamená, že OSK, která nechce měnit výši úlev na příspěvcích, může svolat sněm
OSK i na datum po 9. prosinci 2020 s tím, že nebude-li sněm OSK usnášeníschopný, předloží
návrh rozpočtu představenstvu ČSK později a představenstvo ČSK jej i později schválí.
Pokud se nepodaří rozpočet OSK pro rok 2021 schválit ani jedním z uvedených způsobů, bude
představenstvo OSK hospodařit podle neschváleného návrhu s tím, že jej předloží ke
schválení sněmu OSK na jeho nejbližším jednání. Tento stav je však velmi nežádoucí, protože
vystavuje představenstvo OSK velké ekonomické i právní nejistotě v oblasti hospodaření.
Pokus o svolání sněmu OSK a předložení návrhu představenstvu ČSK v případě, že svolaný
sněm OSK nebude usnášeníschopný, proto v každém případě silně doporučujeme.

