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ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA SČOO 

od května 2016 do června 2017 
Václav Antonín, prezident SČOO (24. 5. 2017) 

 

 

Od poslední valné hromady v květnu 2016 k dnešnímu dni se představenstvo sešlo na 9 zasedáních a 

v tomto období přijalo 43 nových členů SČOO, aktuální počet členů je 965.  

 

Jelikož na poslední valné hromadě odstoupil z pozice prezidenta SČOO Ing. Jiří Panenka, 

představenstvo si hned na prvním zasedání zvolilo ze svých řad nového prezidenta, kterým se stal 

Václav Antonín, a který tak opustil pozici vicepremiéra. Do pozice nového viceprezidenta byl 

představenstvem zvolen RNDr. Jaroslav Wagner. 

 

V uplynulém období se představenstvo zabývalo především řešením legislativních záležitostí, 

předáváním podstatných informací členům Společenstva a poradenstvím ve složité a neustále se 

vyvíjející legislativní situaci, a dále plněním úkolů na kterých se minulé valné hromady usnesly a 

organizací odborného kongresu a spoluorganizací veletrhu OPTA. 

 

ZORGANIZOVANÉ AKCE A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SPOLEČNSOTMI 

 

Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2016 

Kongres proběhl v září v prostorách ČVUT v Praze, po odborné stránce byl zaměřen na Binokulární 

vidění. Akce byla velmi úspěšná a zúčastnilo se jí rekordních 500 účastníků; proběhla ve spolupráci 

s Katedrou biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno. 

 

Spolupráce s BVV a OPTA 2017 

Proběhlo 7 schůzek s BVV během roku a před OPTOU pak probíhala pravidelná setkání a 

komunikace. 

Díky intervencím představenstva se podařilo uzavřít pro SČOO výhodnější smlouvu s BVV, 

přestěhovat OPTU do důstojnějšího pavilonu, vyjednat si reprezentativnější polohu stánku SČOO na 

výstavní ploše a prosadit změnu realizačního týmu OPTY, o což jsme byli optickými společnostmi 

dlouhodobě žádáni. 

Spolu s BVV jsme také propagovali OPTU na veletrhu SILMO v Paříži za finanční podpory ze strany 

BVV. 

OPTA 2017 proběhla velmi úspěšně, byla celkově větší, rozlehlejší a na vyšší úrovní, včetně velkého 

stánku SČOO, na kterém jsme poskytnuli prostor na prezentaci také Optické únii Slovenska (OUS), 

České kontaktologické společnosti (ČKS), veletrhu SILMO Paříž (měli 50. výročí), časopisu ČOO 

(ExpoData) a NCO-NZO. 

OPTA Party se tradičně vydařila, bavilo se na ní do rána přes tisíc kolegů. 

Velmi kladně byl letos také hodnocen přednáškový program OPTA Forum, který jsme organizovali. 

 

ECOO – Evropská rada optometrie a optiky 

Pokračuje spolupráce s ECOO, v jejíž představenstvu působí náš tajemník. Zapojení do dění v ECOO 

je pro Společenstvo velmi významné, neboť díky přímým kontaktům na jeho vedení a sekretariát 

(který vede lobbystická společnost Acumen v Bruselu) jsme u zdroje dění, získáváme potřebné 

informace a můžeme tak dále prostřednictvím Re-medical ovlivňovat legislativu u nás správným 

směrem, případně i připomínkováním ovlivňovat legislativní a další dění v Evropě. Zapojení do 

ECOO, jehož členy jsou všechny profesní asociace v Evropě, nám také poskytuje platformu k 

mezinárodní komunikaci, získávání informací a uvědomění si naší pozice v evropském kontextu. 

Letos v říjnu pořádáme zasedání ECOO v Praze. 
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PRÁVNÍ SLUŽBY PRO SČOO 

 

Re-medical 

Představenstvo dále využívá k poradenství v oblasti zdravotnické legislativy služeb společnosti Re-

medical, se kterou je velmi spokojeno. Re-medical jsou mladí moderní, finančně velmi rozumní, 

v problematice se vyznají, dříve pracovali na MZ a VZP a proto znají pozadí a mají kontakty – bez 

nich by představenstvo nedosahovalo pozitivních výstupů. 

 

JUDr. Pavla Hasmanová 

Představenstvo ukončilo pracovní poměr s Mgr. Šnajdrovou s jejichž práci nebylo zcela spokojeno a 

navázalo nově spolupráci s JUDr. Hasmanovou, která je velice kompetentní mladou advokátkou, 

práce s ní je příjemná, rychlá a jednoduchá; i s její prací je představenstvo velmi spokojeno. 

 

ŘEŠENÉ LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Metodika pro optometristy 

Představenstvo vypracovalo 30ti stránkový dokument „Metodika pro optometristy“, který zevrubně 

vysvětluje práva a povinnosti optometristů dle dotčených právních předpisů. 

Metodika pro optometristy, která doplnila dříve vypracovanou Metodiku pro oční optiky, byla 

graficky zpracována, vytištěna a představena v září na kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2016. 

Každý člen SČOO obdržel jeden výtisk Metodiky pro optometristy zdarma poštou, dále jsou obě 

Metodiky dostupné k prodeji v kanceláři SČOO za symbolickou cenu pro naše členy a za tržní cenu 

pro ostatní zájemce. 

 

Informace o vlivu zavedení EET na obor 

Odkdy mají oční optiky zavést EET? To bylo úhlavním dotazem našich členů v prošlém období a 

představenstvo toto řešilo mnoho měsíců. Situace s zavedením EET do naší profese byla díky 

překryvu našich profesních činností velmi složitá, prý spolu s květináři nejsložitější mezi všemi 

profesemi. Dotazovali jsme se úřadů již od července, získávali stanoviska od Ministerstva financí a 

Českého statistického úřadu a dalších orgánů, která se stále vyvíjela a měnila. Krajské Finanční úřady 

situaci navíc řešily lokálně po svém. Vznikl obrovský chaos trvající mnoho měsíců, v němž se 

objevila i možnost si úmyslně oddálit o rok povinnost zavedení EET, která však nebyla právně zcela 

podchycena. Vše jsme analyzovali, komunikovali s úřady a předávali informace členů a po spoustě 

úsilí jsme se až v březnu 2017 dobrali oficiálního stanoviska, které potvrzovalo to, co jsme tvrdili od 

samého počátku: povinnost evidovat tržby očních optiků platí od 1. 3. 2017 a povinnost evidovat 

tržby optometristů pak od 1. 3. 2018. 

 

Prodloužení registrace v registru RZPRO na SÚKL 

SÚKL převzal do své gesce prodlužování registrací v RZPRO, jeho chod byl paralyzován a úřad do 

procesu vnesl značný chaos. Situaci jsme průběžně řešili, komunikovali jsme přímo s ředitelem 

SÚKLU, podávali jsme oficiální stížnosti pro nečinnost a tak dále.  

Vypracovali jsme ve spolupráci s Re-medical metodickou podporu pro registraci v RZPRO, kterou 

prodáváme, včetně poskytnutí nezbytných GMDN kódů, pouze našim členům za režijní cenu 750 Kč. 

Po zdlouhavé komunikaci jsme od SÚKL obdrželi výzvu k součinnosti a začali řešit za některé naše 

členy jejich problémy s registrací hromadně. 

 

Zrušení předpisů na korekční pomůcky pro osoby v produktivním věku  

Práce na valnou hromadou nám zadaném zrušení předpisů pro osoby v produktivním věku (mezi 15 

až 65 lety) dospěly k podání velmi kvalitně zpracované žádosti na VZP, podpořené podrobnou 
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ekonomickou analýzou a argumentací. Konečnou komplikací v prosazení tohoto mohou však být 

odlišné názory oftalmologů na tuto záležitost. O vývoji situace vás budeme informovat. 

 

Aktualizace cen u položek v číselníku VZP 
Vypracovali jsme analýzu z průzkumu názorů na číselník VZP mezi našimi členy a mezi výrobci 

položek v číselníku a vypracovali jsme přehled o možné aktualizaci (navýšení) částek u hrazených 

položek v číselníku VZP a doplnění některých položek nebo naopak jejich vyjmutí z číselníku VZP. 

Z přehledu jsme nakonec usoudili, že by bylo nejideálnější celý číselník přepracovat, k čemuž však 

bude nutné aktualizovat zákony. Budeme tedy usilovat zároveň jak o dočasné úpravy v existujícím 

číselníku, tak o celkovou změnu číselníku, což bude déle trvající proces. O vývoji situace vás budeme 

informovat. 

 

Smlouvy optometristů s pojišťovnami 

Na základě častých dotazů členů o možnosti uzavírání smluv optometristů s pojišťovnami a 

argumentací, že takové smlouvy existují a jsou dále uzavírány jsme museli situaci zmonitorovat. 

Komunikovali jsme ve věci s předními pojišťovnami, které se vyjádřily ve smyslu, že jelikož pro 

odbornost optometrie neexistuje dle seznamu zdravotních výkonů žádný́ zdravotní výkon, nelze tento 

obor sám o sobě „zasmluvnit“ pro účely úhrad z prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Zjistili 

jsme, že u VZP existuje 40 historických smluv, ale v současné době smlouvy uzavírány nejsou a 

vyšetření optometristy lze hradit pouze při vykonávání praxe ve spolupráci s lékařem.  

 

Analýza možnosti prosazení úhrad výkonů optometristy  

Zavedení úhrad pro výkony optometristů bylo diskutováno na minulých valných hromadách. 

Problematiku jsme analyzovali došli jsme k názoru, že s ohledem k bodovým hodnotám výkonů 

oftalmologa, který si „nahání“ body kompletním vyšetřením a za samotnou refrakci získává 83 bodů, 

by toto nebylo pro obor plošně finančně přínosné. Bylo by „politicky“ asi trochu prospěšné se vydat 

cestou bodového ohodnocení výkonů optometristů, ale finančně přínosné by to nebylo a vznikala by 

z toho pro obor další velká komplikace. Proto jsme se rozhodnuli toto dále neprosazovat. Větší smysl, 

bude mít profilovat obor více v oblasti poskytování zdravotních služeb. 

 

Stanovisko k šíření informací, že optik může od července 2016 měřit zrak 

ŽKČOO začala šířit informace, že zařídila, že od července 2016 mohou měřit zrak i optici a propojená 

vzdělávací instituce v Plzni tvrdila, že s ohledem na tyto změny v refrakci optiky vzdělává. Museli 

jsme se tím zabývat, sešli jsme se s MPO, situaci analyzovali a vytvořili stanovisko SČOO (oficiálně 

potvrzené státními orgány), že oční optici dále zrak měřit nemohou. 

 

Nekalé podnikání v oboru 

Na základě početných podnětů našich členů k představenstvu naznačujících nekalé podnikání v oboru 

jsme informovali o situaci ministerstva a další úřady a vypracovali jsme pro naše členy vzory dopisů 

na podávání podnětů. Rozhodli jsme však nereagovat přímo na zasílané informace a nepodávat 

podněty na úřady za naše členy, neboť nejsme profesní policie ani soud a na řešení stížností nemáme 

kapacity. 

 

Platnost poukazů 

Objevily se informace o různících se lhůtách platnosti poukazů. Situaci jsme zanalyzovali, 

vypracovali právní rozbor, komunikovali jsme s pojišťovnami o probíhající různé interpretaci 

platnosti poukazů jejich různými pobočkami a doporučili jim opravení jejich interní metodiky. Byli 

jsme vyslyšeni, k úpravě metodiky došlo a v celé ČR mají být poukazy platné 90 dnů do data 

uplatnění poukazů zákazníky v oční optice a ne do data vyzvednutí hotových brýlí v oční optice. 

 

Změna datového rozhraní VZP pro individuální doklady: Poukaz na brýle a optické pomůcky 
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VZP připravuje změnu datového rozhraní pro individuální doklady. Týká se to také poukazů na brýle, 

což bude zajímat především tvůrce programů pro administrativu očních optik. Situaci jsme 

zanalyzovali a vytvořili přehledný dokument pro naše členy.  

 

"Nový hráč" na trhu - opti24 – analýza 

Zabývali jsme se analýzou aktivit nového internetového obchodníka na našem trhu – Opti24. 

 

DALŠÍ PRÁCE A AKTIVITY 

 

Zprávy SČOO 

Představenstvo vydalo 8 x Zprávy SČOO s informacemi pro členy. 

 

Časopis ČOO 

Představenstvo se podílí na zprávě obsahu odborného časopisu Česká oční optika a přispívá do něj. 

Časopis dostávají členové SČOO zdarma (běžné roční předplatné 252 Kč) a SČOO hradí také 

poštovné za rozeslání časopisů členům. 

 

Komunikace a vztahy s úřady a orgány 

Představenstvo se průběžně oficiálně stýká a často až přátelsky komunikuje s MPO, VZP a dalšími 

orgány, čím buduje dobré vztahy a zajišťuje informovanost o dění. 

 

Hospodářská komora ČR 

Členové představenstva monitorují dění v různých sekcích Hospodářské komory, které by mohlo 

ovlivnit náš obor a účastní se jejich schůzí. 

 

Přehled nad řádným podnikáním v oboru 

Představenstvo se snaží zajistit dnes neexistující propojení databází ARES, ÚZIS a NCO-NZO, za 

účelem vytvoření jednoduché kontroly řádného podnikání v oboru. 

 

Zrak řidičů 

Představenstvo spolupracuje s Katedrou optiky v Olomouci (UPOL) a Policií ČR na projektu kontroly 

zraku řidičů. 

 

Vnitřní normy a řády 

Představenstvo zrevidovalo vnitřních řády a normy SČOO, které budou předloženy na valné hromadě 

ke schválení, konkrétně členský a příspěvkový řád, jednací řád valné hromady a etický kodex SČOO. 

 

Aktualizace webu SČOO 

Probíhají přípravy na zevrubnou aktualizaci webu SČOO tak, aby odpovídal dnešní době, byl 

informativní a přehledný a členové by na něm mohli jednoduše získávat všechny potřebné informace 

a využívat interní sekce. Web plánujeme spustit ke konci roku 2017. 

 

Interní administrativní a fakturační systém 

Probíhají práce na vytvoření moderního a funkčního systému zefektivnění administrativního a 

fakturačního systému SČOO. Systém plánujeme spustit do září 2017. 

 

Kancelář SČOO 

Proběhla revize stávajících smluvních a finančních podmínek kanceláře SČOO. 

 

DALŠÍ INFORMACE A UDÁLOSTI 
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Žaloba proti SČOO 

Bývalí představitelé SČOO a dnešní představitelé ŽKČOO podali žalobu proti platnosti valné 

hromady SČOO při které na své funkce rezignovali.  

Soud 1. stupně po krátkém jednání žalobu zamítl, neboť dospěl k závěru, že žádná ze žalobci 

tvrzených skutečností nepředstavují porušení zákona nebo stanov, pro které by měla být napadená 

usnesení neplatná. 

Zároveň z podnětu stížnosti představenstva SČOO byla podána kárná žaloba v rámci advokátní 

komory na Mgr. Borkovce, který́ zastupoval žalobce a dříve pracoval pro SČOO. Advokát byl uznán 

kárně vinným a bylo mu uloženo kárné opatření. 

Žalobci se nicméně odvolali proti rozsudku soudu 1. stupně a s novým právním zastoupením 

pokračují ve sporu a uvádějí, že stále mají za to, že, nyní již jen v jednom bodě, byl vynesen rozsudek 

chybně a dále žádají, aby usnesení z VH byla prohlášena za neplatná - a tedy v podstatě, aby byla 

zastavena činnost a funkčnost současného Společenstva. O situaci vás budeme informovat. 

 

Změny ve složení revizní komise SČOO 

Na vlastní žádost, z důvodu osobní časové vytíženosti, byla odvolána z pozice předsedkyně revizní 

komise SČOO Jana Koníčková-Říhová a stala se běžnou členkou této komise. Novou předsedkyní 

revizní komise byla jednohlasně zvolena bývalá členka revizní komise Taťána Olivová. 

 

 

------------------- 

 

 

 

PLÁN HLAVNÍCH ČINNOSTÍ PŘEDSTAVENSTVA NA DALŠÍ OBDOBÍ 

 

- Uskutečnění kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 v září v Olomouci 

- Zorganizování zasedání ECOO v říjnu 2017 v Praze 

- OPTA 2017 a její propagace u nás i v zahraničí (SILMO) 

- Vytvoření efektivního účetního systému kanceláře a zefektivnění administrativy 

- Vytvoření nového webu SČOO a tím zdokonalení informovanosti členů o profesně 

legislativních záležitostech a prezentování práce představenstva a sekretariátu 

- Příprava vzniku právní poradny pro členy 

- Řešení rozpracovaných prací a legislativních záležitostí 

- Monitorování přijímání nového EU zákona o ochraně osobních údajů (od května 2018) a jeho 

vlivu na profesi 

- Odborné zvážení potencionálního pozitivního přínosu pro obor vytvořením norem pro optiku 

- Ochrana čistoty oboru – komunikace a schůzky se zástupci zdravotních pojišťoven, MZČR, 

MPO ČR atd. 

- Řešení nově vyvstalých legislativních situací a obecné monitorování právně profesního dění a 

eliminování negativních dopadů legislativních změn na profesi 

- Příprava volebního řádu valné hromady 

- Plnění úkolů usnesení valné hromady 

 

==== 

 


