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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zákon o zdravotnických prostředcích prošel připomínkovým řízením. Zákon jsme připomínkovali a
většina požadavků byla zapracována. Nyní opět připomínkujeme zbývající záležitosti, nevhodné
pro náš obor, především rozdíl mezi věkovými limity pro torickou a sférickou korekci. Další
informace o podobě zákona, než bude schvalován v Parlamentu, lze očekávat na podzim tohoto
roku.

Člen Společenstva pan Richard Baštecký na schůzi představenstva projevil zájem podílet se na
prosazování změny podoby Živnostenského zákona, která by vedla k zařazení oboru oční optiky
vedle skupiny 2 také do skupiny 5. Představenstvo s tímto vyjádřilo souhlas s tím, že jakmile bude
chtít pan Baštecký za obor někde jednat, představenstvo SČOO ho v tomto podpoří, postaví se za
něj a udělí mu ke konkrétnímu jednání mandát. Předpokladem je, že bude pan Baštecký s
představenstvem svůj záměr konzultovat, aby tento byl v souladu se záměry oboru, a bude-Ii se
jednání moci zúčastňovat také zástupce představenstva.

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti od 1. 1.2014, ruší zákon č. 83/1990 Sb. o
sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, a zruší současnou právní formu Společenstva,
které se bude muset přetransformovat na novou právní formu - v úvahu připadají tři možnosti.
Nyní k této problematice čekáme na oficiální vyjádření odboru všeobecné správy Ministerstva
vnitra a Hospodářské komory. Následně z jejich odpovědí a návrhu paní Ireny Skálové, která byla
pověřena VH k organizaci a koordinaci přípravy nových stanov SČOO, vypracujeme dokument,
který budeme konzultovat s členskou základnou. O situaci budete informováni, jakmile bude mít
představenstvo k dispozici všechny podklady.

Pro připravované internetové diskusní fórum hledáme někoho z kolegyň či kolegů, kteří by měli
zájem se spolupodílet na moderování tohoto fóra.

Od února loňského roku spolupracujeme s nevládní organizací SVĚTLO PRO SVĚT, která
pomáhá zajišťovat zdravotní péči pro zrakově postižené osoby v nejchudších oblastech Afriky.
Tato organizace dokáže za 800 Kč zajistit operaci šedého zákalu pro pacienta v těchto oblastech.
Do sbírkové akce DARUJTE ZRAK, DÁREK NA CELÝ ŽiVOT se postupně zapojují provozovny
očních optik. I nadále platí, že si můžete na sekretariátu objednávat kasičku a propagační
materiály, vše vám obratem zdarma pošleme.

S pozdravem
Beno Blachut
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Společenstvo českých optiků a optometristů pořádá

8. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému

OPTOMETRIE
OPTIKA 2013

21. - 22. září 2013 I Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci

Tř. 17. listopadu 12
www.upol.czlfakultyIPrJ

PavelŠebek
optometrieoptika2013@volny.cz
telefon: 777 317117, fax: 261 341 216

Společenstvo českých optiků a optometristů
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,
telefon: 261 341 216, scooescoo.cz I www.scoo.cz



REGISTRACE
OPTOMETRIE
OPTIKA 2013

8. VZDĚLÁVACí KONGRES ZAŘAZENÝ DO KREDITNíHO SYSTÉMU / 21. - 22. zÁŘí 2013. OLOMOUC

D~80QKč D 500' Kč D 300 Kč

Upřednostňujeme on-line registraci na WWW.scoO.cz

jméno: . příjmení: titul: .

adresa: ...................................................................................................................•..........................................

optik D optometrista D student D
telefon = variabilní symbol pro platbu poplatku: '-- '--- __ -'- 1 e-mail: .

'tX.lijjt.l!l.I@j.#.I:V'ÚČASTNIClsE POUZE SOBOTNíPARTYVČ.RAUTUI počet osob: .

14']0'51&'1
Poplatek pro účastníky. členy sEoo i pro studenty zahrnuje: účast na přednáškách a občerstvení o přestávkách. obědy, party (vč. rautu)

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

Samostatný poplatek za sobotní party (vč. rautu) platí se pouze za doprovodné osoby účastníků kongresu na raut (kdyžse tyto osoby jinak kongresu neúčastnO

Poplatek za index - můžete si koupit index pro zápis kreditů

Nečleni 5ČOO musí platit navíc DPH, v potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno
Poplatek na oba dny nebo pouze na sobotu zahrnuje automaticky i vstup na sobotní party.

oba dny kongresu (vč. rautu) jen neděle 22. záříjen sobota 21. září (vč. rautu)

D 1.916Kč (vo.DPH)účastník: D 3.630 Kč (vč.DPH) D 2.420 Kč (vč.DPI'I)

člen SČOO: D 2.400 Kč D 1.600 Kč D 1.200Kč

počet doprovodných osob na sobotní party (vč. rautu): D 400 Kč / osoba

index: D 100 Kč

poplatek celkem: Kč

Poplatky plaťte prosím bankovním převodem:

název banky:
adresa:

Česká spořitelna a.s.
Vršovické nám. 8.
10100 Praha 10
35-281055349
0800

variabilní symbol:

číslo vašeho telefonu. které uvádíte výše v tomto formuláři

majitel účtu: 5ČOO, Novodvorská 1010, Praha 4

pro platby ze zahraničí použijte:
BIC:GIBACZPX
IBAN:CZ35 0800 0000 000281055349
(zaplaťte prosím bankovní poplatky
použitím kódu: OUR)

číslo účtu:
kód:

Poslední termín příjmu registrací: 27. srpen 2013

Upřednostňujeme vyplnění a odeslání on-line registrace na WWW.scoO.cz

PavelŠebek
telefon: 777 317 117
optometrieoptika2013@volny.cz

sčoo
fax:261341216
Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4

sčoo Společenstvo českých optiků a optometristl'l
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
telefon: 261341216
scocesccc.cz, www.scoo.cz

REGISTRACE. DOTAZY A POŽADAVKY ADRESUJTE NA 'k']jMuti'3M

Při registraci více osob použijte kopie tohoto formuláře



Body, projednané na zasedání valné hromady SČOO,
které se konalo v neděli 24. února 2013 od 10:00 v Brně (Brněnské

výstaviště, pavilon E)

Účastníci:

představenstvo SČOO:

Beno Blachut (prezident), Miloslav Otava a Ivan Vymyslický (viceprezidenti), Antonín
Oliva (předseda revizní komise), Jakub Vrba (člen revizní komise) Vilém Rudolf, Jiří
Panenka, Jiří Žaloudek, Václav Antonín, Jiří Mencák (členové představenstva)

členové SČOO a hosté

Projednané body:

1 Zahájení a schválení programu VH - Ivan Vymyslický

2 Zpráva o činnosti SČOO v roce 2012

A Legislativa

B Česká komora zdravotnických profesí (ČKZP)

C Výzva pro zasílání informací při podezření na nekalé praktiky v rámci oborové
legislativy

D Vzdělávání

E Opticko-Optometrické Fórum 1 a 2 - Apel pro valnou hromadu SČOO

F Zahraniční aktivity

G Projekt "Jak vznikají Vaše brýle"

H Počet účastníků na VH

I Revizní zpráva za minulé období a rozpočet na období příští

J Projednání jednotlivých bodů Apelu Diskusního Fóra k valné hromadě SČOO

Ji zachování profese očního optika ve skupině 2 živnostenského zákona a usilování i o
její zařazení do skupiny 5
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J2 zajištění větší informovanosti členů scoo k tématům, kterými se chce scoo
zabývat

J3 Zprovoznění internetového diskusního fóra

J4 Otevření otázky konání valných hromad v alternativním čase a místě oproti
dosavadní praxi

J5 Změna v úhradách předpisů ve smyslu omezení přednesených během diskusního
fóra prezidentem SČOO

J6 Úprava stanov sdružení a pověření představenstva ke zjištění skutečností
potřebných k možnosti založení komory

3 Návrh na usnesení VH - Jiří Panenka

4 Ukončení valné hromady

1. března 2013
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Zpráva revizní komise SČOO za r. 2012

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

abych Vás mohl seznámit s výsledky hospodaření za r. 2012, je nutné se vrátit k Usnesení z
poslední valné hromady, konané 24.2.2012:

zrušení poukazů na brýle pro pacienty od 15 let do 65 let věku při zachování poukazů pro
zrakově postižené ..... v jednání

podporovat ustanovení komory po nelékařské zdravotnické povolání
..... v jednání

Revizní komise se scházela průběžně během uplynulého roku devětkrát na pravidelných
zasedáních a na jednom mimořádném.

Hospodaření Společenstva doporučujeme schválit z těchto důvodů:

a) skutečné výdaje a příjmy byly v souladu se schváleným rozpočtem a byly odsouhlaseny
odpovědnými pracovníky,

b) všechny účetní případy a účetní zápisy jsou řádně doloženy,
c) byl odsouhlasen vykazovaný stav majetků a závazků Společenstva inventurou ke dni 31.12.2012

a nebyly shledány žádné inventurní rozdíly,
d) všechny účetní případy splňovaly povinnosti, vyplývající z příslušných zákonů (zákon o

účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty, atd.)

Hospodaření Společenstva lze stručně shrnout do těchto základních údajů:

Příjmy
a) celkové příjmy činily téměř 2,7 mil Kč, oproti roku 2011 pokles o 0,2 mil Kč a to zejména

z důvodu poklesu příjmů z provizí výstavy OPTA o cca 200 tisíc Kč
b) hlavními zdroji příjmů byly:

výstava OPTA - 504 tisíc Kč (vloni to bylo 730 tisíc Kč)
kongres Optometrie - 1,221 mil Kč (vloni 1,420 mil Kč)
členské příspěvky - 725 tisíc Kč (vloni 632 tisíc Kč)

c) ostatní příjmy činily 178 tisíc Kč.

Výdaje:
a) celkové výdaje činily 2,986 mil. Kč, oproti roku 2011 nárůst o 405 tisíc Kč
b) z toho výdaje na hlavní činnost činily 1,387 mil.Kč a hospodářskou činnost 1,531 mil Kč
c) docílili jsme ztrátu ve výši 286 tisíc Kč (vloni zisk 280 tisíc Kč)
d) hlavním důvodem vykázané ztráty byly výdaje na loňskou reklamní kampaň ve výši 526 tisíc

Kč. Dopad této reklamní kampaně je nutné s odstupem času teprve zhodnotit.
e) v roce 2012 nám nevznikla povinnost k dani z příjmů
f) z ostatních daní jsem odvedli do státní pokladny 91 tisíc Kč na daň z přidané hodnoty a 16

tisíc Kč na dani ze závislé činnost (známé spíš jako daň ze mzdy).



Nyní, když jste byli seznámeni s výsledkem hospodaření za rok 2012, předkládám návrh rozpočtu na
rok 2013:

a) na členských příspěvcích vybereme 700 tisíc Kč, tj. na úrovni roku 2012
b) příjmy z výstavy OPTA 2013 budou 250 tisíc Kč, tj. poloviční úroveň roku 2012
c) příjmy z kongresu Optometrie budou 1,22 mil. Kč, tj. na úrovni roku 2012
d) za školení, vydávání osvědčení a inzerci v našich časopisech očekáváme 122 tisíc Kč
e) ostatní příjmy (např. úroky) očekáváme ve výši 3 tisíc Kč.

Celkové příjmy by tak měly činit cca 2,3 mil. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu musíme pokračovat v trendu snižování fixních nákladů, celkové výdaje
v roce 2013 měly by být cca 2,28 mil Kč, z toho:

35 tisíc kancelářské potřeby,
45 tisíc náklady časopisů (balné, poštovné, distribuce)
10 tisíc drobné opravy zařízení
50 tisíc cestovné tuzemské i zahraniční
500 tisíc externí spolupráce
150 tisíc nájemné a služby související s nájemným
35 tisíc telefony a internet
5 tisíc poštovné
120 tisíc osobní náklady (dohody o provedení práce)
350 tisíc náklady výstavy OPTA 2013
750 tisíc náklady kongresů (pronájmy, ubytování, společenské akce, materiálové a
technologické zabezpečení, atd.)
80 tisíc finanční náklady (pojištění, bankovní výlohy, kursové ztráty)
150 tisíc ostatní náklady (účetní a daňové služby, ostatní služby pro SČOO)

Celkové hospodaření Společenstva by tak mělo v roce 2013 skončit s vyrovnaným rozpočtem.

Děkuji Vám za pozornost.

Oliva Antonín
předseda revizní komise

Vrba Jakub
člen revizní komise

r-fl.~ l-- ·.Ik----
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Usnesení valné hromady SČOO

konané dne 24. 2. 2013 V pavilonu E Výstaviště Brno
při příležitosti veietrhu OPTA

Valná hromada bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti za rok 2012
2. navržený termín konání řádné a volební valné hromady 24. 3.2014

s pravděpodobným místem konání Hradec Králové

Valná hromada schvaluje:
1. zprávu revizní komise za rok 2012
2. návrh rozpočtu na rok 2013 s přihlédnutím k rozhodnutí o konání mimořádné

valné hroma~y

Valná hromada ukládá představenstvu:
1. pokračovat v krocích vedoucích ke zrušení poukazů na brýle pro pacienty od

15 let do 65 let v produktivním věku, při zachování poukazů pro zrakově
postižené

2. podporovat ustanovení komory nelékařských zdravotnických povolání
v současné podobě pod pracovním názvem Česká komora zdravotnických
pracovníků

3. činit kroky k zařazení živnosti oční optika do přílohy číslo 5 živnostenského
zákona v platném znění

4. zřídit internetové diskusní fórum pro členy společenstva
5. podrobit revizi stanovy společenstva a uvést je do souladu s občanským

zákoníkem a dalšími právními předpisy v termínu do září 2013 a nechat je
projednat a schválit mimořádnou valnou hromadou konanou v září 2013
souběžně s konferencí optometrie .

6. zlepšit průběžnou informovanost členů elektronickou cestou o průběžných
krocích své činnosti

Valná hromada pověřuje paní Irenu Skálovou ml. (čI. č. 6405) k organizaci a
koordinaci přípravy nových Stanov SČOO.

Usnesení této valné hromady bylo jednomyslně schváleno.

Zapsal Ing. Jiří Panenka
v Srně dne 24.2.2013

eno Bla\,; ut
prezident SČOO

www.scoo.cz

adresa: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216
e-mail: scoo@scoo.cz. Č. ú.: 0281055349/0800, dič: CZ45773092, ič: 45773092



PLACENÁ INZERCE

Prodám bezšablonový automat
Topcon 5100
V provozu 6 let, má nové kotouče.
Cena dohodou.
tel: 553718014
mobil: 603 238 656
e-mail: optik.skryjova@seznam.cz

Prodám zánovní štěrbinovou lampu
Málo používaná. Cena dohodou. -
Dan Pudlovský, tel. 736243012

Nabízíme svařování titanových brýlí
ZNZ DENT, s.r.o., Na Chrupavce 422, 25065 Líbeznice
www.znzdent@post.cz. tel. 603491 090

Přijmeme očního optika (nejlépe optometristu) s praxí na částečný úvazek.
Praha 9, tel. 604361 808

, "
SEMINARE

obchodních dovedností-
aj. zaměřené přímo

PRO OČNí OPTIKY
Mgr. Anna Svobodová Dis.

Web: www.annasvobodova.cz

sekce "Ku rzy pro ti rmy"

E-mail: info@annasvobodova.cz

Tel.: +420 603 183 118

Zprávy Společenstva č. 1/2013


