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Zpráva o činnosti představenstva SČOO 
 
Představenstvo se sešlo na 8 zasedáních v období od 14.7.2015 do 26.4.2015. 
 
Činnost nového představenstva se v prvních týdnech po zvolení zaměřila na obnovení 
spolupráce s významnými partnerskými asociacemi v oboru - Českou kontaktologickou 
společností, českou společností ortoptistek, proběhla korespondence s ČOS JEP a dalšími 
asociacemi. 
 
Intenzivně probíhala příprava kongresu, který se konal 19.-20. září v Olomouci, uskutečnila 
se též valná hromada, třetí v pořadí, jejímž hlavním cílem bylo přijetí programu činnosti a 
schválení rozpočtu na rok 2015, který nebyl v průběhu předchozích valných hromadu 
doposud schválen. 
 
Rozhodující část činnosti představenstva se koncentrovala do následujících bodů: 
 
1) Příprava nových stanov a souvisejících dokumentů. K rozhodnutí o přípravě nových 
stanov vedlo několik důvodů – nutnost zapracovat ustanovení nového občanského zákoníku, 
změnu sídla spolku, a také upřesnit principy chodu Společenstva tak, aby nedocházelo ke 
kolizním situacím, jaká nastala například na jednání valné hromady v dubnu 2015. Jsou 
navrhována upřesnění principů v oblasti členských práv a povinností, při jednání valné 
hromady, při volbách do orgánů společenstva, kdy jsou navrhovány oddělené volby do 
představenstva a revizní komise, a při jednání orgánů společenstva. 
 
2) Navázání spolupráce s právní konzultantskou společností nám umožnilo splnit body 
našeho programu z oblasti legislativy oboru. Výsledky zevrubné inventarizace zákonů a 
vyhlášek, dotýkajících se práv a povinností živnosti očního optika jsme shrnuli do materiálu 
Metodika pro oční optiky, který byl konzultován i na Ministerstvu průmyslu a obchodu a 
rovněž na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Materiál jednak přehledně shrnuje všechny 
povinnosti očního optika, jednak je výchozím materiálem pro další práci, zejména pro 
identifikaci různých nadbytečných, práci komplikujících a administrativně zatěžujících 
ustanovení, na projednávání odstranění těchto nadbytečných ustanovení se chceme zaměřit. 
 
Ve stadiu rozpracovanosti je obdobná metodika pro optometristy, jejíž zveřejnění 
předpokládáme ve druhé polovině letošního roku. 
 
Spolupráce s právní konzultantskou společností vedla též k vytvoření metodické podpory při 
registraci výrobců zdravotnických prostředků, která úspěšně probíhá i pro nově vzniklé, dosud 
neregistrované subjekty. 
 
Poslední oblastí spolupráce s právní konzultantskou společností je řešení stížností našich 
členů na případy nekalé soutěže v oboru, a to v první části se zaměřením na případy, kdy je 
živnost oční optiky zajišťována osobami, které nesplňují podmínky přílohy číslo 5 
Živnostenského zákona, a na případy měření zraku, kdy subjekt není registrován jako 
poskytovatel zdravotní péče, a dále na případy, kdy sice subjekt má registraci poskytovatele 
zdravotní péče, ale měření je zajišťováno nezpůsobilými osobami. 
 
Pro tento účel byly zpracovány dopisy představenstva, adresované na Ministerstvo průmyslu a 
obchodu a na Ministerstvo zdravotnictví, které byly odeslány. Druhým krokem je podávání 
podnětů na místně příslušné živnostenské úřady, případně na zdravotnické referáty krajských 
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úřadů, a to podle povahy přestupku. Tyto podněty by měli podávat naši členové, nebo dotčené 
fyzické osoby, nikoliv představenstvo společenstva, aby podnět byl vyhodnocen v zájmu 
zachování úrovně poskytované péče, a nikoliv jako lobbystický konkurenční boj zájmového 
společenstva. Koncepty podnětů pro všechny uvedené varianty, kdy je porušován zákon, jsou 
k dispozici. 
 
Dále byla analyzována problematika začleňování živnostenských společenstev při 
Hospodářské komoře ČR a pravidla akreditace živnostenských společenstev. Představenstvo 
obdrželo hodnotící materiál, který byl zveřejněn a situaci dále sleduje 
 
4) Výstava OPTA: v březnu proběhl 22. ročník výstavy. Již druhým rokem byl 
zaznamenán pozitivní trend a růst počtu návštěvníků. Přípravy probíhaly komplikovaně, 
oprávněné požadavky vystavovatelů i Společenstva jako spolupořadatele, narážely na 
zkostnatělý a alibistický přístup organizačního týmu z BVV. Naštěstí pro další ročník, byly 
akceptovány dlouhodobě uplatňované připomínky i návrh společenstva na posílení informační 
a společenské funkce veletrhu, který byl podpořen minimalistickým otevřeným pojetím 
stánku společenstva. 
 
Pro nadcházející ročník máme dobrou zprávu – výstava se bude konat v pavilonu V, je 
vytvořen nový realizační tým v čele s Ing. Gabrielou Císařovou, organizátorkou veletrhu 
Kabo a Styl, nová obchodní ředitelka Dr. Staňková přislíbila i realizovala některá opatření, 
která budou zveřejněna na setkání s vystavovateli v Brně 22.6. a která jsou slibným náznakem 
změny přístupu k veletrhu ze strany BVV. 
 
5) Vzdělávání: Společenstvo podporuje vzdělávání v oboru dvěma způsoby. Zaprvé 
vydáváním souhlasných stanovisek ke konání vzdělávacích akcí, organizovaných 
velkoobchodními společnostmi či jinými subjekty na optickém  trhu, zadruhé tradiční 
organizací vzdělávacího kongresu Optometrie – optika, jehož 10. ročník proběhl v září 
v Olomouci. Kongres přináší kredity pro optometristy, u kterých je celoživotní vzdělávání 
zakotveno v legislativě, a je otevřen i optikům, kteří sice tuto povinnost nemají, ale kongres je 
pro ně zdrojem nových poznatků z oboru. Ukazuje se, že přes avizované změny systému 
celoživotního vzdělávání pro optometristy v nejbližším období – minimálně do voleb – se 
změny realizovat nebudou. Jednalo se o návrh nahradit systém kreditů systémem sledování 
hodin za rok, po které byl optometrista vzděláván. 
 
Do oblasti vzdělávání lze zahrnout i zorganizování schůzky všech vzdělávacích institucí 
v oboru – vysokých i středních škol, kde byla diskutována možnost distančního studia 
optometrie. Společenstvo obdrželo vysvětlení opřené o argumenty, proč se distanční studium 
neotevírá. Zároveň bylo dohodnuto, že setkání se bude konat pravidelně a školy budou 
společenstvo informovat o aktuálních otázkách. 
 
Zástupce Společenstva se podle potřeby též účastní jednání akreditační komise ministerstva 
zdravotnictví a přípravného výboru České komory zdravotnických povolání. 
 
6) Spolupráce s ECOO. Představenstvem bylo schváleno pokračování spolupráce 
s ECOO, kde máme prostřednictvím Pavla Šebka pozici člena představenstva a tajemníka 
Profesního výboru. ECOO se zaměřuje na problematiku Vision and Driving a je v kontaktu 
s Evropskou komisí a dalším institucemi. Z tohoto důvodu považujeme za prospěšné být 
v kontaktu s asociací, která má prvotní informace s evropských institucí a některé záležitosti 
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umí účinně lobbovat. Zároveň považujeme za prospěšné mít přehled o trendech optometrie a 
optiky v ostatních evropských zemích. 
 
7) Interní záležitosti: V září loňského roku byla podána správní žaloba o neplatnost 
usnesení valné hromady z 26.6.2015, k městskému soudu v Praze. K obhajobě byla najata 
právní kancelář JUDr. Jitky Tutterové, na soud bylo doručeno vyjádření obhajoby i 
s uvedením příslušných judikátů. Rozsudek dosud nebyl vynesen ani nebylo dosud nařízeno 
soudní líčení. 
 
Společenstvo dále odpovídalo na výzvu Policie České republiky, která vyšetřuje trestní 
oznámení jednatele společnosti Optiscont Ing. Pavla Tichého na neznámého pachatele. 
Předmětem odpovědi představenstva byla informace o tom, v jaké souvislosti byla zmiňována 
společnost Optiscont na valné hromadě konané v dubnu 2015. 
 
Plán činnosti pro příští období: 
 
OPTA 2016: příprava dalšího ročníku veletrhu s přínosem provize do rozpočtu Společenstva 
Detaily a změny nadcházejícího ročníku jsou v jednání, první ucelená informace bude 
zveřejněna na setkání s vystavovateli v Brně 22. června 2016 
 
Kongres OPTOMETRIE . OPTIKA 2016 
Termín konání, téma binokulární vidění, místo konání 
 
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. 
V této věci probíhají jednání s úřadem pro normalizaci, měření a zkušebnictví, s právní 
firmou a jsme teprve na začátku. Prvotním cílem je určit, zda by oborová norma byla 
přínosem a přitom nebyla další byrokratickou překážkou. V této otázce nemá představenstvo 
ještě definitivní názor, probíhá sběr právních názorů a zjišťování souvislostí 
 
Příprava informační kampaně pro veřejnost, zdůrazňující potřebu kvalitního vyšetření zraku 
pro bezpečné řízení a kompetentnost očních optiků a optometristů. Rámcová kampaň by 
umožňovala jednotlivým velkoobchodníkům navázat vlastní marketingovou aktivitou. Cílem 
kampaně je přivedení nových zákazníků do očních optik členů. Nyní představujeme rámcový 
plán, kvalitní nastavení parametrů si vyžádá zodpovědnou přípravu, předpokládáme 
představení tohoto projektu včetně financování na příští valné hromadě se startem realizace 
nejdříve v létě 2017 a s pokračováním resp. hlavním dopadem v roce 2018. 
 
 


