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 ÚVODNÍ SLOVO BENA BLACHUTA 
BENO BLACHUT 

 

Vážení kolegové, 

v dubnu 2014 skončilo osmileté období, ve kterém se o dění ve 
Společenstvu aktivně staralo jeho představenstvo v složení – 
Beno Blachut, Miloslav Otava, Ivan Vymyslický, Antonín Oliva, 
Jiří Mencák, Jiří Panenka, Václav Antonín, Daniel Mrva, Jiří 
Žaloudek, Martina Nováková a Jakub Vrba. Na vykonanou práci 
tohoto představenstva mohou mít samozřejmě různí lidé různé 
názory, nicméně, bylo by správné, na konci jeho funkčního 
období, připomenout, co se mu podařilo zrealizovat. Zmíním 
pouze podstatné záležitosti. 

Hned na počátku prvního volebního období se podařilo vyřešit 
problém s cenovou regulací, který podstatně zjednodušil život 
všem optickým společnostem a to i tím, že představenstvo na 
sebe vzalo roli prostředníka mezi výrobci a optiky. 

Díky vydobyté pozici jsme se stali také účastníky 
připomínkového řízení přípravy nového zákona o 
zdravotnických prostředcích a měli jsme tak možnost ovlivnit 
podobu té části zákona, která se dotýká našeho oboru. 
Výsledkem by mělo být zjednodušení agendy ohledně hrazení 
jednotlivých položek, především brýlových čoček. Věříme, že 
nově zvolené představenstvo se na tuto problematiku také 
zaměří. 

Začaly se realizovat kongresy pro optometristy a jejich odborný 
program byl postupně rozšířen o témata pro oční optiky. 
Podařilo se uskutečnit osm ročníků kongresu OPTOMETRIE-
OPTIKA. Kongresy byly úspěšné, což dokazuje jejich celkových 
přibližně dva a půl tisíce účastníků. Pro neustále narůstající 
počet mladých kolegů nově vstupujících do oboru jsou kongresy 
také ideální možností k získání kvalitních informací a zkušeností 
a seznámení se s kolegy. Domníváme se proto, že tato aktivita 
by měla najít podporu i u nově zvoleného představenstva. 
Realizace kongresů by nebyla možná bez aktivní podpory 
mnoha společností, kterým vděčíme jak za vysokou úroveň 
odborného programu a finanční podporu, tak i za to, že kongres 
byl vždy místem příjemného setkávání celého oboru. 

Představenstvo se také průběžně věnovalo problému, na který 
často poukazovali členové Společenstva a to je prodej brýlí 
mimo kamenné optiky. Již v roce 2010 jsme se snažili tuto 
situaci změnit na ministerstvu průmyslu a obchodu. Jestliže se 
podaří novému týmu tuto záležitost, na jejímž začátku jsme 
byli, dotáhnout do úspěšného konce a dojde-li skutečně k 
zařazení oboru oční optika také mezi obory skupiny 5 
živnostenského zákona, tak to bude krok, který všichni naši 
členi jistě ocení. Čas potřebný ke změnám se často nepočítá na 
měsíce, ale na roky a ne všechny změny se dají uskutečnit 
snadno a rychle. Jsme však přesvědčeni o tom, že nové 
kolegyně a kolegové v představenstvu budou v této činnosti 
dále úspěšně pokračovat. 

Celé funkční období se představenstvo spolupodílelo na 
organizování veletrhu OPTA a považuje za dobrou informaci, že 

i nové představenstvo hodlá v této tradici pokračovat, neboť z 
dvaceti předcházejících ročníků vyšlo jasně najevo, že pro 
zdravý život velké části našeho oboru je tento veletrh potřebný. 

Časopis Česká oční optika, zdánlivě jednoduchá záležitost, která 
se každému čas od času objeví v poštovní schránce. Každý, kdo 
se podívá na jeho obsah a rozsah si musí uvědomit, že někteří 
jednotlivci z představenstva museli tomuto projektu věnovat 
velkou část soukromého času a úsilí. Věříme, že i nadále bude 
tento časopis jedním z hlavních zdrojů odborných informací v 
ČR a na Slovensku. 

Dlouhodobá aktivní účast v Evropské radě optometrie a optiky 
vydobyla Společenstvu velice slušnou mezinárodní pozici a 
umožnila našim vysokým školám de facto vstup do 
optometrické Evropy a tím pádem také navázání partnerství s 
mnohými špičkovými vzdělávacími institucemi v Evropě. 
Vrcholným úspěchem v tomto je skutečnost, že studium na 
jedné naší univerzitě bylo z větší části certifikováno jako 
studium na nejvyšší evropské úrovni (Evropský diplom), z čehož 
mohou profitovat nejen její absolventi při práci v zahraničí, ale 
díky mezinárodně uznanému kvalitnímu vzdělávání v naší 
republice celý náš obor. 

Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří svojí prací pomáhali 
spravovat důležitou a nezbytnou agendu představenstva na 
sekretariátu, tedy paní Aleně Šebkové, Blance Mizerové a 
Pavlovi Šebkovi. 

Nezbývá, než novým členům představenstva popřát dostatek 
energie a také trpělivosti při řešení záležitostí, které přináší 
každodenní práce pro obor. Základní, sice legitimní, ale 
nesplnitelný, požadavek, navýšit trojnásobně váš obrat a zajistit 
vám výhradně bohatou klientelu od nich však prosím 
neočekávejte, to vám splnit opravdu nemohou. O zdravě 
fungující obor musíme usilovat všichni sami. Osobně si myslím, 
že čím budeme všichni k sobě slušnější, ohleduplnější a 
příjemnější a nebudeme-li se zabývat výhradně zisky, ale také 
vědomým pomáháním lidem k lepšímu životu, o to se nám 
všem bude v oboru lépe koexistovat. Bylo by určitě pro nás také 
dobré a prospěšné, kdybychom všichni společně obor 
prezentovali veřejnosti především ve smyslu kvalitního servisu a 
vysoce profesionálních služeb a ne, často až nedůstojně 
nereálnými, slevami, napsanými velkým písmem na výlohách 
optických provozoven. 

Jménem odstupujícího představenstva přeji vše dobré všem 
členům Společenstva, kolegům z nově zvoleného 
představenstva i celému oboru. 

S úctou 

 

Beno Blachut 

           Beno Blachut 
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ÚVODNÍ SLOVO RICHARDA BAŠTECKÉHO 
RICHARD BAŠTECKÝ 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

nejprve bych rád poděkoval Benovi a celému odstupujícímu 
představenstvu za vykonanou práci a úspěchy, kterých 
bezesporu dosáhli a mohu při této příležitosti slíbit a to za celé 
nové představenstvo, že budeme v těchto úspěšných, Benem 
zmiňovaných akcích, pokračovat. 

Poslední roky poznamenané ekonomickou krizí nebyly lehké jen 
pro optiky, ale téměř pro všechny obyvatele této planety. 
Nervozita vyvolaná nejistou budoucnosti nám do jisté míry 
zatemňovala mysl a nebyli jsme schopni uvažovat a jednat bez 
emocí a konstruktivně. Ale nechme minulost minulostí a 
soustřeďme se na budoucnost. 

Podle posledních průzkumů renomovaných agentur, 
zabývajících se trhem, se začínají spotřebitelé zajímat čím dál 
tím více o kvalitní značkové produkty a cena již není na prvním 
místě při rozhodování spotřebitele jaký produkt koupit. 

 

 

 

Právě proto je dnes nejvhodnější doba začít s našimi zákazníky 
„pracovat“ a kvalitní značkové produkty jim nabízet.  

Ukažme našim zákazníkům, že dokážeme nabídnout nejenom 
kvalitní brýlové čočky a brýlové obruby, ale i odbornost, kterou 
my oční optici bezesporu máme. 

Přeji Vám, abyste dosáhli cílů, které jste si vytýčili a kterým 
věříte a byli spokojeni nejenom v pracovním, ale také v 
osobním životě. 

Richard Baštecký 

 

 

 

 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ V SČOO 
V březnu 2014 bylo zvoleno nové představenstvo. V tabulce jsou uvedené funkce jednotlivých členů představenstva. 

Jméno (telefon) Funkce Náplň 

Richard Baštecký (722 925 138) prezident  

Mgr. Martin Falhar, Ph.D. (605 829 358) viceprezident předseda redakční rady ČOO*, člen komise NCONZO*** 

Bc. Irena Skálová (604 376 342) viceprezidentka legislativa 

Václav Antonín člen představenstva člen uznávací komise, jednatel v KNZP** 

Mgr. Michal Graca člen představenstva člen redakční rady ČOO* 

Vít Kolínský (602 532 683) člen představenstva člen uznávací komise 

Zdeněk Trnka (603 430 751) člen představenstva  

Ing. Bc. Jiří Žaloudek člen představenstva předseda uznávací komise, jednatel v KNZP** 

Karel Žolnierčík (775 969 395) člen představenstva člen redakční rady ČOO* 

Mgr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS. předseda revizní komise  

Bc. Petr Daněk, DiS. (723 120 001) člen revizní komise člen uznávací komise 

Petr Klingr člen revizní komise člen uznávací komise 

*  časopis Česká oční optika  
** Komora nelékařských zdravotnických pracovníků  
*** Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

Plnohodnotné fungování SČOO by nebylo reálné, pokud by nebyly k dispozici dvě osoby na plný pracovní úvazek. Jedná se o dlouholeté 
zaměstnance SČOO, kteří disponují bohatými zkušenostmi. 

Blanka Mizerová - komunikuje hlavně se ČLENY SČOO 

Má na starosti sekretariát, správu členských příspěvků, registraci členů SČOO, účetnictví, organizaci pracovních schůzek, vyřizuje 
telefonáty, pomáhá s organizací vzdělávacích a výstavních akcí, vyřizuje korespondenci a mnoho a mnoho dalšího.  

Pavel Šebek - komunikuje hlavně s FIRMAMI A SPONZORY 

Tajemník, má na starosti přípravu vzdělávacích kongresů, výstav, komunikuje s právníky, vyjednává podmínky se sponzory, provádí zápis 
na schůzích představenstva, upozorňuje na případné problémy, velmi aktivně se podílí na celém běhu SČOO, bez jeho přítomnosti by 
mnoho věcí nebylo. Je to také aktivní člen v evropské organizaci ECOO. Jeho bohatá znalost evropské optometrie je velmi důležitá. 
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AKTIVITY PŘEDSTAVENSTVA 
MARTIN FALHAR 

V tomto roce bylo zvoleno nové představenstvo SČOO. V rámci 
dvou setkání představenstva byla započatá nebo navázaná 
aktivita usilující o podporu oboru očního optika a optometrie a 
to ve všech jeho rovinách. Jako první je uvedeno plnění 
Programového prohlášení, které bylo volebním příslibem 9 
kandidátů. 

1. Zachování a zajištění plného chodu SČOO  vč. vydávání 
časopisu, zachování tradice výstavy i kongresu optiky a 
optometrie (v pozměněné koncepci) 

Nově zvolené představenstvo převzalo agendu SČOO dnem 2. 
dubna 2014. Po tomto předání byly provedené nezbytné kroky 
zajišťující chod úspěšných projektů. Tím je bezesporu vydávání 
časopisu Česká oční optika, jehož vydavatelem je společnost 
Expodata. Byla zvolena nová redakční rada ve složení: Martin 
Falhar (předseda), Karel Žolnierčík a Michal Graca. Snahou je i 
nadále držet trend zvyšující se prestiže tohoto časopisu 
překladem kvalitních zahraničních článků a motivováním 
odborníků a studentů ke zveřejnění svých poznatků. 

Kongres oční optiky a optometrie je dalším úspěšným 
projektem, s jehož programem se můžete seznámit v rámci 
tohoto vydání Zpráv SČOO. Určité pochybnosti zaznívaly nad 
pořádáním výstavy OPTA. Zde jsou snahy představenstva 
dlouholetou tradici neporušit a přípravy na další ročník jsou 
v plném proudu. Vzhledem k minulým ročníkům se probírají 
všechny alternativy – místo konání, termín a konkrétní 
realizace. 

2. Jasnou a koncepční vizí získávat nové členy a vybudovat 
silnou a fungující organizaci. 

Současný záměr je poskytnout všem svým členům informační 
servis a zázemí, pro řešení případných sporů a umožňující 
rychle reagovat na legislativní změny a tržní podmínky. Prvními 
krůčky jsou tyto Zprávy SČOO nebo aktuálně probíhající práce 
na webových stránkách. 

3. Zavedení projektu „Certifikovaná oční optika“ 

Projekt Certifikovaná oční optika si klade za cíl vyzdvihnout 
prodejny oční optiky, které provádějí svou práci kvalitně, 
s odpovídajícím vzdělaným personálem a dle soudobých 
odborných poznatků a požadavků. Projekt je ve fázi diskuze, 
hledá se cesta, které klíčové body jsou vlastně předmětem, 
jejich plnění, kontrola. Jen zamýšlení nad tímto projektem 
nutně vede k vytvoření profesních norem, které bychom jako 
každá správná profesní organizace měli mít. 

4. Struktura členství – řádné a mimořádné členství 

Dle stanov jsou členové SČOO odborníci vzděláni v oboru. Co 
ale firmy a jejich zaměstnanci, kteří příslušné vzdělání nemají, 
přesto chtějí svou účastí participovat v naší profesi?  Jako řešení 
se nabízí zavedení mimořádného členství, které zajistí 
zastřešení pod SČOO. Je nutné vytvořit podmínky přijetí, 
specifikovat jejich členství a práva a benefity, které 
z mimořádného členství plynou. Mimořádné členství je nutné 
zakořenit do stanov SČOO, které musí být odsouhlaseno na 
valné hromadě. Potřebné podklady pro valnou hromadu se 
připravují. 

5. Spolupracovat s MPO při zavedení živnosti „Oční optik“ 
do dodatku živnostenského zákona č. 5.  

Oční optik se dostal do tzv. dodatku č. 5 živnostenského zákona. 
Toto zařazení má pro náš obor velký význam, neboť určuje, že 
v oční optice musí být vždy přítomen oční optik nebo 
optometrista s příslušným vzděláním. Cílem je zamezit 
podomnímu prodeji brýlí a postavit se odpovědně k současné 
právní možnosti umožňující provozovat živnost oční optiky 
prakticky komukoliv – stačí mu jen papírová podpora 
jakéhokoliv očního optika. Zákon ještě ale nevstoupil do 
účinnosti. Sledujeme, jak se situace vyvíjí a jaké skutečné 
dopady bude mít na naší praxi. 

6. Spolupracovat se SÚKLem při realizaci „nového“ zákona o 
zdravotnických prostředcích. 

Velmi diskutovaná novelizace zákonu o zdravotnických 
prostředcích byla k 28. květnu 2014 pozastavena. Důvodem je 
velké množství nevyřešených dopadů v praxi. Pro náš obor je 
velmi důležité rozhodnutí, že kontaktní čočky nesmí vydávat 
oční lékař. Více k tomuto tématu naleznete v článku Oční lékaři 
a výdej kontaktních čoček - následující článek. 

7. Navázat nebo prohloubit spolupráci s ostatními 
organizacemi z oboru (oftalmologové, kontaktologové, 
ortoptistky) 

Oční optika a optometrie se prolíná se mnoha dalšími 
profesemi věnujícími se taktéž korekci a ochraně zraku. V tomto 
ohledu je žádoucí otevřená spolupráce. Zamezí se tak možným 
konfliktům a naopak se dosáhne jasně vymezených 
kompetencí, posilujících prestiž oční optiky a optometrie. 
V současné době hledáme vazby a možnosti, jak toho 
dosáhnout. 

8. Upřesnit podmínky provozu „NZZ“ 

Problematika nestátních zdravotnických zařízení (NZZ) není 
zcela objasněná a stále jsme konfrontováni s různými pohledy 
na věc. Naší snahou je vnést jasné stanovisko. V souladu s tímto 
záměrem jsme kontaktovali právníka s právním vzděláním 
v oboru zdravotnictví. Čekáme na jeho oficiální stanovisko 
(které bude de facto stanoviskem Ministerstva zdravotnictví), 
které přezkoumáme a členy SČOO následně budeme o výsledku 
informovat. 

9. Iniciovat koncepční sjednocení vzdělávání očních optiků a 
optometristů 

V minulosti se objevily názory poukazující na nevyrovnanou 
přípravu studentů pro praxi. Aktuální snaha všech škol, ať na 
středoškolské nebo vysokoškolské úrovni je, co nejvíce své 
studenty posunout. To samo o sobě hovoří o snaze poskytnout 
svým žákům potřebný a kvalitní vzdělávací základ. O tom hovoří 
i velmi kladné reference Michala Gracy, který byl přizván na 
závěrečné zkoušky na Masarykově univerzitě. Předsednictvo 
bude velmi ochotně spolupracovat se všemi školami poskytující 
vzdělání v našem oboru. 

10. Zajistit externího právního poradce, který se bude 
orientovat v problematice oboru a bude skutečnou 
právní oporou všech členů SČOO. 



Zprávy SČOO, číslo 3/2014 

 
5 

Výklad zákonů není vždy tak jednoznačný a v kontextu jiných 
paragrafů může snadno dojít k desinterpretaci. Členové 
předsednictva potvrdili kladné zkušenosti s právníkem Mgr. 
Karlem Borkovcem. V budoucnu je tedy Mgr. Borkovec první 
kontaktní osoba v oblasti práva, se kterou budeme legislativní 
věci řešit. Legislativa ve zdravotnictví je sama o sobě velmi 
komplikovaná. Jelikož se naší činnosti bezprostředně týká, 
máme navázané kontakty i na právníky, kteří mají 
zdravotnickou legislativu jako svou specializaci. 

Programové prohlášení obsahuje deset bodů a je povinností 
představenstva seznámit členy SČOO s aktuálním stavem 
ve všech jeho bodech. Tento výčet ovšem není konečný. Dále 

uvádíme výčet nejdůležitějších bodů, kterými se představenstvo 
zabývá: 

 Vytvořit koncept elektronického hlasování 

 Zjistit možnosti čerpání z Evropských fondů 

 Stanovení profesních postupů, zohlednění evropských 
norem v praxi 

 Zjistit reálnost projektu, kdy se bude optometrista podílet 
na screeningu řidičů 

 Poskytnout informační servis ve výkladu nové legislativy 
v oblasti záruky a reklamce 

 Revize stávajících stanov dle potřeb nového občanského 
zákoníku 

KONGRES OPTOMETRIE OPTIKA 2014 
PAVEL ŠEBEK 

Společenstvo pokračuje v úspěšné tradici pořádání zářijových akreditovaných odborných kongresů - devátý ročník proběhne letos na 
Univerzitě Hradec Králové. Kromě odborné části zaměřené především na kvalitní praktikování optometrie připravujeme také mnoho 
špičkových seminářů orientovaných na obchodní stránku naší profese. Semináře poskytující informace o efektivitě prodeje, finančním 
vedení optických provozoven, komunikaci při prodeji, brýlové módě, řešení vzhledu prodejny, prezentaci zboží a další připravovaná 
témata budou v dnešní ekonomické situaci jistě přínosné pro nás pro všechny. 

V současné chvíli Vás informujeme pouze o již zcela potvrzených seminářích, jejich počet a informační rozsah se ještě značně rozšíří - o 
aktualizací programu Vás budeme informovat v průběhu července na našem webu - www.scoo.cz. 

 

Hlavní téma kongresu je "Kvalita je budoucnost", neboť věříme, že pouze orientace nás, optiků a optometristů, na kvalitu ve všech 
aspektech naší profese bude schopna zajistit prosperitu všem jednotlivcům i celému oboru. Detailní vysvětlení a prognózy si můžete 
vyslechnout při první společné přednášce kongresu. 

Kvalitní společenský program bude opět nedílnou součástí kongresu. 

Těšíme se na setkání s Vámi se všemi v Hradci - zaregistrujte se prosím brzy.  

 

Předběžný seznam témat naleznete na konci těchto Zpráv SČOO. 

 

PRO REGISTRACI MŮŽETE VYUŽÍT TENTO ODKAZ – ZDE. 

 

PŘÍJEMCI TIŠTĚNÝCH ZPRÁV NALEZNOU REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ V PŘÍLOZE. 

 

http://scoo.cz/vzdelavaci-kongres/vzdelavaci-kongres-20-21-zari-2014-hradec-kralove
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OČNÍ LÉKAŘI A VÝDEJ KONTAKTNÍCH ČOČEK 
MARTIN FALHAR 

Velmi žhavým tématem posledních dnů bylo oznámení, že 
očním lékařům "nepatří kontaktní čočky do ruky". Tato 
skutečnost vyplula na základě chystaného nového zákona o 
zdravotnických prostředcích, který ošetřoval VÝDEJ 
oftalmologických zdravotnických prostředků (ZP) tímto 
způsobem (§48): 

(3) Oftalmologický a optický zdravotnický prostředek může být 
vydán pouze v oční optice. Takový zdravotnický prostředek 
může vydat pouze  

a) optometrista,   
b) diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo  
c) oční optik nebo oční technik 

V první řadě je nutné upozornit, že se jedná pouze o výdej ZP. 
Někteří oftalmologové si situaci chybně vyložili a mluvili o 
zákazu aplikace kontaktních čoček. To je ovšem chybný výklad, 
zákon opravdu ošetřuje pouze výdej. Oční lékař by mohl 
kontaktní čočky aplikovat bez jakéhokoliv omezení i nadále, 
nemohl by je ale vydávat (prodávat). 

Z uvedené citace zákona jasně vyplývá, kdo může kontaktní 
čočky (ZP rizikové třídy 2a) vydávat a oftalmologové tam 
uvedení nejsou. I navzdory tomu, že oftalmologové tento návrh 
zákona připomínkovali, jejich prosbám nebylo vyslyšeno. 
Uvedený zákon ovšem obsahoval mnoho dalších sporných 
případů, které ne zcela odpovídaly zaběhlé praxi, a ministr 
zdravotnictví Svatopluk Němeček doporučil schválení tohoto 
zákona pozastavit. 

Pokud by byl ovšem zákon přijat, oftalmologům by nic 
nepomohlo. Jádro problému se skrývá v určení kompetencí, kdo 
může ze zdravotnických prostředků manipulovat. Dle platného 
zákona to může být jen osoba s příslušným vzděláním a tou, 
bohužel, oftalmolog není! Výkon povolání lékaře totiž 

manipulaci ze ZP nijak neošetřuje, a pokud by byly 
oftalmologové uvedení, bylo by to v rozporu s dvěma dalšími 
zákony (č. 372/2011 Sb. a č. 99/2012 Sb.). Právně by bylo 
samozřejmě možné oftalmology zmocnit k výdeji kontaktních 
čoček, ale rozsah výjimek by byl neúměrně nákladný. 

V budoucnu (předpokladem je rok 2015) má navíc vstoupit v 
platnost nadřazený zákon EU, který se ZP týká. Ministerstvo 
zdravotnictví se tak bude zřejmě snažit nalézt cestu, jak ještě 
chvíli vydržet, a počká si až na tento nový zákon. O tom moc 
ještě ale nevíme. 

Uvedená kauza má ale ještě další dva aspekty. Jedním z nich je 
spekulace, že by kontaktní čočky nebylo možné prodávat na 
internetu - tam můžou být jen ZP prostředky rizikové třídy 1, ale 
kontaktní čočky mají 2a. O tomto dopadu se nijak nemluvilo a je 
otázkou, zda by to mohla být cesta, jak zabránit e-shopům v 
nekontrolované distribuci kontaktních čoček. Jak ale naznačuji, 
jedná se čistě o spekulaci. 

Druhý aspekt je mnohem vážnější. Uvedený problém totiž 
konfrontoval oftalmology s očními optiky - optometristy. Zákon 
jednoznačně oftalmology tržně znevýhodňoval. O tomto zákoně 
diskutoval prezident SČOO Richard Baštecký s čelními 
představiteli oftalmologů. Výsledkem bylo vyjádření, že 
optometristi nemají „páky a prostředky“ jak oftalmology 
podpořit. Výsledná pozice optometristů není lehká. Je těžké 
podporovat proces, který je evidentně nad naše síly. Možná, že 
oftalmologové chtěli alespoň podporu morální. Tu určitě od nás 
mají. Naše činnost se vzájemně prolíná a zaběhlá praxe jasně 
naznačuje, že kontaktní čočky do rukou oftalmologů patří. 

Pokud tedy budete s oftalmology toto téma probírat, morálně 
je podpořte. Je těžké odhadnout, co si může zákon naopak 
nachystat na oplátku na nás - oční optiky a optometristy. A kdy 
my naopak budeme potřebovat podporu jejich. 
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PODMÍNĚNÍ ČLENOVÉ 
Seznam podmínečně přijatých členů, jejichž řádné členství bude projednávat nejbližší valná hromada SČOO. 

 Eva Jarešová, Praha 

 Mgr. Barbora Sedláková, Dolní Tošanovice 

INFORMACE SEKRETARIÁTU 

Dovolená sekretariát 

Sekretariát Společenstva bude od 23. 6. do 4. 7. 2014 z důvodu dovolené uzavřen. V naléhavých případech nás můžete kontaktovat na 
telefonu 603 180 444. 

Potom Vám budeme k dispozici od 7. 7. po celé léto. 

Nabídka tiskopisů Záznam o informovaném souhlasu 

Nabízíme vám i nadále za zvýhodněnou cenu „balíček“ 4 kusů těchto formulářů za cenu 120 Kč včetně poštovného. Platba pro členy SČOO 
je osvobozena od DPH.  

Můžete objednávat na sekretariátu, nejlépe e-mailem, s uvedením počtu „balíčků“ a fakturační adresy.  

Nabídka elektronického odběru Zpráv SČOO 

K 18. červnu 2014 má Společenstvo 627 členů. Z nich již 458 odebírá Zprávy SČOO elektronicky. Pokud jste tyto Zprávy obdrželi tištěné a 
měli byste zájem dostávat je elektronicky na Vaši e-mailovou adresu, kontaktujte, prosím, sekretariát (261 341 216, 603 180 444 nebo 
scoo@scoo.cz), vše vám zařídíme. 

PLACENÁ INZERCE 
 

Nabízíme svařování titanových brýlí 
ZNZ DENT s.r.o.  

Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice, znzdent@post.cz  

Tel: 603 491 090 

____________________________________________________ 

Prodám oční optiku s veškerým vybavením v 
Bruntále 
ulice K. Čapka 80/1. Prodejna se nachází u náměstí, je již 20 let 

v provozu a je nově po rekonstrukci. 

Bližší informace: 

Marie Svobodová  

Tel: 737 752 082  

e-mail: reflex.svobodova@centrum.cz 

Prodám přístroj Visioffice Activisu LG 
Stáří 5 let, cena dohodou. Tel: 724 509 785 

____________________________________________________ 

Prodám zavedenou oční optiku v Ostravě 
z důvodu odchodu do důchodu. Tel: 736 227 166 

____________________________________________________ 

 

 

 

  

mailto:znzdent@post.cz
mailto:reflex.svobodova@centrum.cz


9. vzdělávací kongres
zařazený do kreditního systému

Kvalita… přístupu k zákazníkovi  |  komunikace  |  refrakce  |  vyměření  |  měřících technik a přístrojů  |  
vyšetřovny, prodejny a jejich prostředí  |  materiálů  |  čoček, brýlí a jejich zhotovení, provedení a nastavení  |  
stylu  |  image značky  |  výsledného pocitu zákazníka z korekce zraku a korekčních pomůcek.

téma kongresu

Kvalita je budoucnost
Znalost, použití, vysvětlení a prodej kvality vám zajistí prosperitu

Předběžná informace, červen 2014

Buďte připraveni na budoucnost, 

Přijeďte si pro informace a společné zamyšlení nad budoucností oboru. 

Účastníkům našeho kongresu můžeme opět slíbit vytvoření příjemného společenského profesního 

prostředí, rozsáhlý vzdělávací program na vysoké odborné úrovni, společné přednášky, semináře, 
získání kreditů, dobrý catering a uvolněnou večerní party.

Končí
doba zákazníků „mně to je jedno, 
hlavně ať nějak vidím a moc to nestojí“.

Začíná
doba, kdy zákazníci vyžadují kvalitu, chtějí o ní 
být informováni, přejí si jí vybírat a kupovat. 

To budou témata přednášek a seminářů 
letošního kongresu.

20. - 21. září 2014, Univerzita Hradec Králové

Společenstvo českých optiků  
a optometristů pořádá

partneři



Předběžná informace, červen 2014            Aktualizované podrobnosti budeme průběžně zveřejňovat na www.scoo.cz

Počet kreditů   
4 kredity / den   (index si můžete objednat při vyplňování registračního formuláře)

On-line registrační formulář a informace o kongresu  
naleznete na www.scoo.cz

Pořadatel 
Sčoo, Novodvorská 1062/12, 142 01 Praha 4, telefon: 261 341 216, scoo@scoo.cz | www.scoo.cz

Registrace, dotazy a požadavky  
Pavel Šebek, optometrieoptika2014@volny.cz, telefon: 777 317 117

Termín příjmu registrací
29. srpna 2014

Poplatky

Oba dva dny kongresu (vč. party)
– účastníci:  3.630 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  2.400 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  800 Kč

Pouze sobota (vč. party)
– účastníci:  2.420 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  1.600 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  500 Kč

Pouze neděle
– účastníci:  1.916 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  1.200 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  300 Kč

Party (vč. rautu)  400 Kč
(pro doprovodné osoby, které se neúčastní programu kongresu)

* „Studenti optiky a optometrie “ jsou pouze studenti denního řádného studia 
optiky nebo optometrie, kteří nebudou požadovat za přednášky kredity a při 
registraci před kongresem předloží potvrzení o studiu ze své školy.

Nečleni SČOO musí platit navíc DPH. 
V potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno.

Poplatek pro účastníky (i studenty) zahrnuje: účast na přednáškách 
a občerstvení o přestávkách, obědy, party (vč. rautu).

Poplatky plaťte prosím bankovním převodem
nejpozději do 29. srpna 2014
Název banky: Česká spořitelna a.s.
Adresa: 101 00  Praha 10, Vršovické nám. 8
Číslo účtu: 35-281055349
Kód banky: 0800

Majitel účtu: SČOO, Novodvorská 1062/12, Praha 4

Variabilní symbol: 
uveďte číslo vašeho telefonu, tak jak jej uvádíte v registračním formuláři 

Pro platby ze zahraničí použijte:
BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ35 0800 0000 0002 8105 5349

• Kvalita je budoucnost
•	 Kompetence	optometristy	při	měření	zraku

•	 Vliv	drop-outu	na	ekonomiku	aplikačního	střediska
•	 Korekce	fórií	v	praxi

4 společné přednášky a 20 seminářů, získání kreditů, dobrý catering a uvolněná večerní party

Semináře

•	 UV	záření	jak	je	ještě	neznáte
•	 Rohovkový	topograf	při	screeningu	ektatických	
 onemocnění rohovky
•	 Suché	oko
•	 Screeningové	metody	v	optometrické	praxi
•	 Pentacam
•	 Hranové	filtry
•	 Vyšetření	osy	a	cylindru	za	binokulárních	podmínek

•	 Postupy	v	ortoptice
•	 Hypergel	-	nový materiál kontaktních čoček
•	 Finanční	vedení	optiky
•	 Efektivita	prodeje
•	 Efektivní	komunikace	a	prodej	kontaktních	čoček
•	 Módní	ikony	v	optickém	průmyslu
•	 VISUAL	MERCHANDISING	-	strategické řešení vzhledu 
 prodejny a prezentace zboží s cílem zvyšování prodejů

Přednášky

Odborný program bude doplněn během července

Společenstvo českých optiků a optometristů pořádá
9. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému
20. - 21. září 2014, Univerzita Hradec Králové

Místo konání kongresu  
Univerzita Hradec Králové, 
Hradecká 1227 (budova č. 3), 
www.uhk.cz


