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Příloha č. 1 k usnesení SČOO-P č. 0XX/XX/17 ze dne XX. XX. 2017 

 

 

 

ETICKÝ KODEX 
 

Společenstva očních optiků a optometristů, z. s. 
 

Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen Představenstvo 

a dále též jen Společenstvo)) se usneslo na tomto Členském a příspěvkovém řádu: 

Preambule 
 

Při vědomí odpovědnosti ke své tradici a otevřenosti k významu průběžných změn a nových 

poznatků v lékařské praxi a vědy a techniky v oblasti oční optiky a optometrie, jakož i v 

zájmu předávání a dalšího rozvíjení vzdělanosti a lidského poznání očekává Společenstvo od 

všech svých členů a jejich zaměstnanců, stejně jako od svých ostatních zaměstnanců, vysoký 

standard etického jednání. Veškerá chování, jednání i profesní činnosti podléhají obecně 

uznávaným etickým standardům. K uplatňování těchto zásad, jež náleží k pilířům české 

a evropské kultury a jež platí bez ohledu na hranice národní či na členění vědních oborů 

a profesí, nezbytně patří čestné a poctivé jednání všech členů Společenstva vůči sobě, vůči 

sobě navzájem, ve vztahu k veřejnosti, ale i v ohledu nejširším, tj. univerzálním. Jako 

východiska, principy a základní směrnice musejí tyto zásady orientovat, určovat a utvářet 

veškerou činnost Společenstva. 

 

Obecný etický konsensus je chápán jako cíl společného snažení založeného na rozličných 

vědeckých profesích, filozofických a teologických východiscích, jako společná snaha 

prezentovat a v denní praxi realizovat jednání a postupy v duchu vzájemné spolupráce a 

pochopení bez předsudků, předpojatostí a vášní. 

 

Pro upřesnění a rozvedení těchto zásad v oblasti etického jednání svých členů a zaměstnanců 

vydává Společenstva tento kodex. 

 

Č l á n e k  1  

Společné zásady 
 

1. Společné zásady se týkají členů Společenstva a ostatních zaměstnanců Společenstva (pro 

účely tohoto kodexu též jen "člen Společenstva"). 

 

2. Člen Společenstva dodržuje zákony a ostatní právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy 

Společenstva. 

Nad to však také ctí mravní principy a zásady, dodržuje ustanovení orgánů Společenstva 

a základní pravidla mezilidských vztahů a slušného chování. Ctí zásady kolegiality a 

profesionální spolupráce, přičemž základem je vzájemně čestné, slušné a společensky 

korektní chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním 

práva na odlišný názor, který nezpůsobí poškození zdraví klienta. 
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3. Jedná charakterně a čestně, ve vší své činnosti se varuje nepoctivého a neetického 

jednání. Vůči členům Společenstva i ostatním zaměstnancům nevyvíjí nevhodný 

či nemístný nátlak. Případné kritické podněty podává příslušným orgánům Společenstva 

věcně podložené. 

 

4. Snaží se zjednat nápravu v rámci dobrých mravů, pokud se u členů Společenstva setká 

s jednáním, jež odporuje tomuto kodexu. Soustavně usiluje o prevenci takového jednání. 

 

5. Obhajuje svobodu slova a kritického myšlení a svobodnou výměnu názorů a informací. 

Kritiku a alternativní názor uplatňuje korektně. 

 

6. Nevyužívá členskou platformu pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí. 

 

7. Chrání poslání Společenstva zakotvené v jeho Stanovách a nenadřazuje nad něj své 

soukromé zájmy. 

 

8. Ctí poslání a směřování Společenstva a svým jednáním se nedopouští ničeho, co by 

mohlo poškodit jeho dobré jméno v profesní oblasti i u nejširší veřejnosti. Je si plně 

vědom toho, že jako člen Společenstva svým působením reprezentuje Společenstva 

navenek. 

 

9. Pečuje o majetek Společenstva a používá ho řádně, nezneužívá tento majetek 

k soukromým zájmům nebo k prospěchu osobnímu či prospěchu třetí osoby. 

 

10. V rámci svých stavovských povinností pečuje o zdraví klienta a chrání jeho pověst se 

všemi ohledy na jeho důstojnost, a to vše souladu se zásadami lidskosti v duchu úcty ke 

každému člověku. Uznává právo každého člověka na svobodnou volbu očního optika 

a optometristy. Je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích 

nezávislý a odpovědný. 

 

11. Dodržuje zásady odmítání diskriminace na základě rasy, ideologie, náboženství, národní 

příslušnosti, náboženského vyznání, politické příslušnosti, sociálního postavení, věku, 

pohlaví, rozumové úrovně, sexuální orientace nebo fyzického či mentálního handicapu, 

a to vše bez ohledu na osobní pocity či jakýkoliv nátlak. 

 

12. Nepodceňuje a neznevažuje profesionální dovednosti, znalosti ani služby poskytované 

jinými očními optiky a optometristy, vyvaruje se používání ponižujících výrazů o jejich 

osobách, včetně nevhodného komentování činnosti ostatních očních optiků 

a optometristů v přítomnosti klientů a dalších lidí stojících mimo obě profese. 

 

13. Své profesní činnosti nebo dalšímu vzdělávání se věnuje s plným pracovním nasazením. 

Poctivě dbá na přiměřenost a únosnou míru svých pracovních nebo studijních závazků 

a svými dalšími aktivitami neohrožuje činnosti Společenstva. 

 

14. Přijme-li členství v orgánu nebo komisi Společenstva, případně další funkci ve 

Společenstvu nebo vedoucí funkci, vykonává svou pozici řádně, slušně a odpovědně 
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a jedná s vědomím, že s přijetím vyšší odpovědnosti je spojen závazek zvlášť důsledně 

dodržovat tento kodex. 

 

Č l á n e k  2  

Zásady při výkonu profesní činnosti 
 

1. Člen Společenstva jedná čestně, spravedlivě, kolegiálně a otevřeně. Nedopouští se 

znevažování požadavků třetích osob či osobního ponižování, nemorálního chování 

a nátlaku. Při svém vystupování a jednání si je plně vědom své občanské úlohy a vlivu 

na společnost. Tyto zásady dodržuje zejména při prezentacích a diskuzích odborných 

témat na veřejnosti, v hromadných sdělovacích prostředcích i při komunikaci 

prostřednictvím elektronických prostředků. 

 

2. Svoji práci vykonává zásadně osobně a nese plnou odpovědnost za správnost a vysokou 

kvalitu provádění veškerých profesních úkonů, zejména za zhotovování korekčních 

očních pomůcek, za provádění oprav korekčních očních pomůcek, stanovení a řešení 

zrakové korekce apod. 

 

3. Kolegiálně spolupracuje s těmi očními optiky a optometristy, kteří současně nebo 

následně pečují o stejného klienta, spolupracuje a případně odborně konzultuje s očními 

lékaři a s dalšími odborníky z různých specializovaných oblastí. Pověří-li je odbornými 

úkoly a dalšími procedurami, odpovídá za to, že jsou způsobilí tyto úkony odborně 

a s dostatečnými zkušenostmi i odpovědností vykonávat. 

 

4. Odpovídá za průběžné udržování úrovně své odborné kvalifikace a další zvyšování svojí 

profesionální úrovně formou odborného vzdělávání účastí na odborných školeních 

a seminářích, týkajících se problémů oční optiky, optometrie a marketingu.   

 

5. S tímto kodexem se zcela neslučuje doporučování neúčelných korekčních pomůcek nebo 

jiného zboží, poskytování odborně neodpovídajících vyjádření, které by mohly vést 

k poškození zdraví klientů nebo z nichž by plynuly klientům neoprávněné výhody, 

případně další jednání poškozující profesní a společenské postavení a pověst 

Společenstva.  

 

Č l á n e k  3  

Zásady v oblasti jednání s klienty 

 
1. Člen Společenstva v rámci své odborné působnosti a kompetence svobodně volí 

a provádí veškeré úkony a opatření, které odpovídají současnému stavu odborných 

vědeckých znalostí a praxe, a které jsou pro klienta optimální. Přitom je povinen 

respektovat v co největší možné míře vůli klienta, příp. jeho zákonného zástupce, a to při 

současném zachování profesní správnosti zvolených postupů a ochrany zdraví klienta. 

Má-li však pro to závažné odborné důvody nebo je-li pracovně přetížen nebo je-li 

přesvědčen, že se mezi ním a klientem nevytvořil potřebný vztah důvěry, v takovém 

případě je pak povinen doporučit klientovi další vhodný postup. Nemůže však být 

donucen k takovému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. 
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2. Bere ohled na práva klienta, jedná korektně, s pochopením a trpělivostí a informuje 

odpovědně a srozumitelným způsobem klienta, příp. jeho zákonného zástupce, 

o charakteru navrhovaných postupů včetně vysvětlení jejich rizik a o uvažované 

prognóze a případných dalších důležitých okolnostech. Nikdy se nesníží k hrubému nebo 

neetickému jednání. 

 

3. Při jednáních s klientem nezneužívá své odborně nadřazené postavení, respektuje klienta 

jako rovnocenného partnera se všemi jeho občanskými právy i povinnostmi, včetně 

vědomí klientovy odpovědnosti za své zdraví, přitom žádným způsobem nezneužívá 

klientovu důvěru. 

 

4. Komunikuje s klienty věcným a otevřeným způsobem s korektní a profesionální 

argumentací, bez ponižování druhých či znevažování jejich činnosti. 

 

5. Ke svým kolegům se chová s přiměřenou kritičností, kterou v nemenší míře uplatňuje 

i vůči veškeré vlastní profesní práci, přičemž však neznevažuje odlišné profesní postupy 

a respektuje jiný odborný názor. 

 

6. Při své práci reflektuje nejnovější vývoj ve svém oboru, odpovídá za přiměřenost, 

přesnost a objektivitu použitých metod a dbá, aby nedošlo k jejich zkreslování. 

Obdobným způsobem dbá o doklady a data z výkonu profese a standardní způsoby 

archivace. Dbá o to, aby jeho postupy i výsledky práce byly přezkoumatelné. 

 

7. Pečlivě dodržuje zásady ochrany obchodního tajemství, osobních údajů a duševního 

vlastnictví, a to jak při vlastní práci, tak i při nakládání s údaji, se kterými se při výkonu 

své činnosti setkal. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých. Brání tomu, aby 

požadavky na výkon a odborná soutěživost vedly k nepoctivému jednání. 

 

8. Je-li požádán o odborný názor, posudek či jiné expertní stanovisko, podává je vždy 

s plnou odpovědností, nestranností, se snahou o objektivitu a ve světle současné úrovně 

poznání. Nepřipouští účelová zkreslování ani ovlivňování své osoby vnějšími zájmy 

a vlivy. Při hodnocení postupuje věcně, používá standardní kritéria, argumentativní 

postupy a za hodnotící závěry ručí svou odbornou ctí. 

 

9. Vyvozuje přiměřené důsledky z případného neetického jednání kolegů. 

 

Č l á n e k  4  

Etická komise 
 

1. K projednávání a posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu ustavuje 

představenstvo Společenstva 5. člennou Etickou komisi. 

 

2. Podrobnosti o Etické komisi a o přijímání a řešení podnětů upravuje Jednací řád Etické 

komise, který po projednání v Představenstvu Společenstva vydává prezident 

Společenstva. 
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Č l á n e k  5  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré zásady uvedené v tomto kodexu jsou považovány za součást stavovské cti. 

 

2. Vydání tohoto etického kodexu, je po jeho projednání valnou hromadou Společenstva v 

pravomoci Představenstva Společenstva, jeho doplnění či úpravy v závislosti na nových 

skutečnostech či změně právní úpravy jsou nadále plně v kompetenci Představenstva 

Společenstva. 

 

3. Tento etický kodex ruší a plně nahrazuje "Etický kodex očních optiků a optometristů 

Společenstvo českých optiků a optometristů, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4" 

účinný dnem 20. února 2004.  

 

V Praze dne  

 

 

 

................................................................. .................................................................... 

Václav Antonín 

prezident Společenstva 

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. 

viceprezident Společenstva 

 


