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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na již 8. ročník vzdělávacího kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2013, který se koná o
víkendu 21. - 22. září 2013 v Olomouci. Tento kongres je opět zařazen do kreditního systému, účastníci
obdrží za každý den 4 kredity, za celý kongres 8 kreditů. Součástí těchto Zpráv jsou podrobné informace o
velmi bohatém odborném programu a registrační formulář k přihlášení. Upřednostňujeme registraci on-line
na webových stránkách www.scoo.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi v Olomouci

představenstvo stoo

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 22. září 2013 v Olomouci
Představenstvo stoo s ohledem na usnesení z poslední valné hromady konané 24. února 2013 v Brně a
v souvislosti s připravovanou změnou stanov stoo svolává

mimořádnou valnou hromadu na neděli 22. září 2013 od 15 hodin v budově Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.

Valná hromada proběhne po ukončení kongresu OPTOMETRI E-OPTI KA 2013 a účelem jejího svolání je
schválení nových stanov.

Návrh stanov stoo k připomínkování
Součástí těchto Zpráv je návrh nových stanov Společenstva, vypracovaný Mgr. Karlem Borkovcem.
Připomínky k návrhu těchto stanov můžete posílat do 5. 9. na e-mailovouadresuscoo@scoo.cz

Nová právní forma Společenstva
1. 4. 2013 vstoupil v účinnost zákon Č. 68/2013 Sb., ze dne 19. 3. 2013, o změně právní formy občanského
sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona Č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon byl
vydán v návaznosti na nový občanský zákoník (zákon Č. 89/2012 Sb., dále také jen "NOZ"), s jehož
účinností (tj. k 1. 1. 2014) dojde mimo jiné také ke zrušení zákona Č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a
zákona Č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Podle ustanovení zákona 89/2012 Sb.
nového občanského zákoníku dochází k transformaci občanských sdružení na spolky téměř "automaticky",
s jasnými parametry, podmínkami a lhůtami. Tuto situaci jsme konzultovali také s Ministerstvem vnitra,
Hospodářskou komorou a s účetní firmou a ze všech těchto zdrojů plyne jako nejlepší řešení transformace
do spolku.



PLACENÁ INZERCE

Prodám RVTerminál firmy Zeiss ve vynikajícím stavu.

Cena k jednání 100.000 Kč. Kontakt: vysetrovna@optika-nemec.cz

INFORMACE SEKRETARIÁTU

Nabídka elektronického odběru Zpráv Společenstva

K 21. srpnu 2013 má Společenstvo 619 členů. Z nich již 370 odebírá Zprávy
Společenstva elektronicky. Zbývajících 249 členů odebírá tyto Zprávy zatím v tištěné
podobě, někteří na svůj výslovný souhlas (23 členů). Od zbývajících 226 členů zatím
nemáme souhlas s elektronickým odběrem.

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 180444
nebo scoo@scoo.cz), vše vám zařídíme.

Darujte zrak, dárek na celý život

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 jednoho pacienta v těchto oblastech.
Do sbírkové akce se postupně zapojovaly oční optiky, o prvních z nich informoval
časopis Česká oční optika v čísle 3/2012 v článku Optiky pomáhají.
I nadále platí, že si můžete na sekretariátu objednávat kasičku a propagační
materiály, vše vám zdarma pošleme poštou.

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 OPH.
Můžete objednávat na sekretariátu, nejlépe e-mailem, s uvedením počtu "balíčků" a
fakturační adresy. Vaši objednávku vyřídíme obratem.

Zprávy Společenstva č. 2/2013
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Společenstvo českých optiků a optometristů
ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci pořádá

partneři

8. vzdělávacf kongres zařazený do k red it n ího systému

OPTOMETRIE
OPTIKA2013

Hlavní odborné téma kongresu

Ideální vidění pro práci
Ideální korekční pomůcky pro pracovní prostředí, jejich specifika a přínos pro zákazníka,

optika, optometristu, vyrobce i distributora - vyhledy do budoucnosti.

Účastníkům našeho kongresu můžeme opět slíbit vytvoření příjemného

společenského profesního prostředí, rozsáhlý vzdělávací program na vysoké odborné úrovni

- 4 společné přednášky a 24 sem inářů, získání kreditů, dobrý catering a uvolněnou večerní party.

Kromě hlavních sponzorů kongres podporují a představí se při něm společnosti i:

Alcon Vis ion Care, AMBG, Bausch+Lomb, CooperVision Limited, Essilor Optika, New Line Optics, Omega Optix

Své výrobky vystaví: Admis CZ, Hoya Lens CZ, Rodenstock, Sagitta, Konvex - Recept optika
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Sobota 21. září 2013

08:30 - 09:30 Registrace
0930 - 10:00 Zahájení

4 společné přednášky

10:00 - 10:30 ~ Četnost brýlové korekce
v populaci
RNDr. Jaroslav Wagner, PhD.

10:30 - 11 :15 ~ Vidění pro práci je víc
než 2,5 Opt adice
Bc. Michal Krasňanský,
Mgr. Jitka Bělíková

11:15 - 11 :45 přestávka na kávu
11:45 - 12:30 ~ Existuje univerzální

kontaktní čočka?
Beno Blachut

12:30 - 13:15 ~ Přínos pracovních brýlových
čoček pro obor
Ing. Ivan Vymyslický

1315-14:30 oběd

14:30-15:15 ~l.SeminářeA
15:45 -16:30 ~ 2. Semináře A
16:30 - 17:00 přestávka na kávu
17:00 -17:45 ~ 3. Semináře B

20:00 Party Raut

Neděle - 22. září 2013
08:30 - 09:30
09:30 - 10:15
1045-11:30
1130-12:00
12:00 - 12:45
1300

Registrace
~ 4. Semináře B
~ 5. Semináře B
přestávka na kávu
~ 6. Semináře A
Zápis kreditů + oběd

Semináře budou rozděleny do dvou prezentač-
ních řad (A a B). Každá řada proběhne během
kongresu třikrát. Zapisovat se na semináře bude
možno při registraci před zahájením kongresu.

Zaměřeno na optometrii:
~ Zrakový trénink pro řešení

dekompenzované forie
RNDr. František Pluháček, PhD.

~ Nácvik zrakových dovedností pomocí
zrakové terapie
Mgr. Petr Veselý, DiS, PhD.

~ Monokulární refrakce
Mgr. Lenka Musilová, DiS.

~ Binokulární vidění dětí do blízka
Bc. Martina Nováková, MSc.

~ Meibomské žlázky
Beno Blachut

~ Technologie spektrální analýzy
- selektivní ochrana před modrým světlem
a UV zářením
Bc. Luboš Merta

~ Aplikace multifokálních kontaktních
čoček snadno a rychle
Mgr. Pavel Beneš, PhD.

~ Štěrbinová lampa při aplikaci kontaktních
čoček
Bc. Michal Krasňanský, Mgr. Jitka Bělíková

~ Multifokální kontaktní čočky a specifika
jejich aplikace
Bc. Tomáš Dobřenský

~ Vzdělávací momenty
- případové studie pro rozvoj vaší odborné praxe
MUDr. Svatava Háčiková, CSc.

~ UV záření, záleží na tom?
Mgr. Martin Falhar, PhD.

~ Žádné obavy z binokulárního vidění
Jakub Vrba

~ Využijte potenciálu astigmatismu
Bc. Jiří Žaloudek

~ Moje čočky a můj slzný film
- komfort při práci do blízko?
Bc. Helena Dvorská / Bc. Petr Vykypěl

~ Rituál péče o měkké kontaktní čočky
Jiří Plesník

~ Současné možnosti korekce astigmatismu
pomocí brýlové a kontaktní čočky a jinak ...
Bc. Petr Vykypěl

Zaměřeno na optiku:
~ Progresivní čočky "Jak na to"

- refiokce, vyměření, centrace, reklamace ...
Michal Novák DiS., David Krátký DiS.

~ Moderní centrace v praxi očního optika
Michal Jirout

~ Pracovní čočky v oční optice
Ing. Ivan Vymyslický

~ Využití individualizovaných progresivních
čoček v praxi
Tomáš Haberland - státně prozkoušený mistr
oční optiky

~ Modní ikony v optickém průmyslu
Ing. Jiří Mikulecký

~ Odpovědnost a úloha vašeho obchodního
partnera v čase krize
Marek Hlavenka

~ Jak zvýšit přijetí brýlových čoček klientem
Ing. Kristýna Potyšová

~ Typologie zákazníka II.
- stereotypy a scénáře našich očekávání
Michal Zachar

Poplatky

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

Pouze sobota (vč. party)
- účastníci:
- členové SČOO:
- studenti optiky a optometrie*:

2.420 Kč (vč. DPH)
1.600 Kč

500 Kč

Pouze neděle
- účastníci:
- členové SČOO:
- studenti optiky a optometrie*:

1.916 Kč (vč. DPH)
1.200 Kč

300 Kč

Nečleni S(OO 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 10. září 2013
Název banky: Českáspořitelna a.s.
Adresa: 101 00 Praha 10,Vršovické nám. 8
Číslo účtu: 35-281055349
Kód banky: 0800

Majitel účtu: SČOO,Novodvorská 1010, Praha 4

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

* "Studenti optiky a optometrie " jsou pouze studenti denního řádného studia
optiky nebo optometrie, kteří nebudou požadovatza přednáškykredity a při
registraci před kongresempředloží potvrzení o studiu ze svéškoly.

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

Pro platby ze zahraničí použijte:
BI(: GIBACZPX

____ IB_A_N_:_C_Z3_5_0_80_0_0_0_00_0_0_0_2_81_0_5_5_34_9 _
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8. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému
21. - 22. září 2013
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Anotace - vysvětlenf obsahu přednášek a seminářů
Semináře budou rozděleny do dvou prezentačních řad (A a S). Každá řada proběhne během kongresu třikrát.
Zapisovat se na semináře bude možno při registraci před zahájením kongresu.

Přednášky:

~Četnost brýlové korekce v populaci
RNDr. Jaroslav Wagner, PhD.

Obsahem přřspěvku je zhodnocení výskytu četnosti refrakčnřch vad v populaci korigovaných brýlovou korekcí. Bude uvedena četnost prakticky
realizované brýlové korekce v ČR na vybraném vzorku dat. Současně bude uveden postup testování zraku ve školní laboratoři optometrie na
Univerzitě Palackého v Olomouci a četnost výskytu refrakčnřch vad z databáze laboratoře. Budou provedeno srovnání vzorků dat, jejich rozdíly
podstatné rozdíly a možné příčiny odchylek.

~Vidění pro práci je víc než 2,5 Dpt adice
Bc. Michal Krasňanský, Mgr. Jitka Bělíková

Pojďme se jako odborníci v péči o zrak zamyslet nad tím,jak se nejlépe postarat o zrakovou pohodu našich klientů při práci. Je to skutečně pou-
ze o tom změřit pracovní vzdálenost a předepsat adici anebo můžeme udělat něco více?
Popíšeme si,jak zrakový systém zatěžujeme při různých činnostech, nejen z hlediska akomodace, ale i požadavků na vergenci. Co je vlastně tím
prvním krokem ke správnému určení korekce na danou vzdálenost?
A nepodceňujeme někdy akomodačnívyvážení do dálky? Ukážeme si,jak si s ním hravě a efektivně poradíme.
Jak je to s akomodací? Předpokládanou hodnotu určit umíme, ale jak si ověřit skutečnou odpověď klienta? A jaké vlastnosti akomodace do-
kážeme změřit a jak? Jakou roli hraje osvětlení a šířka zornice? Existují další faktory, které ji mohou ovlivnit? Je kritičtější sledování obrazovky
počítače IT experta nebo pohled do prázdna oblohy u pilotů?
Nevynecháme ani tichého společníka akomodace, tedy vergenci. Jak moc je důležitá a jaká je pointa fenoménu AC/A poměru ve vztahu k pracov-
ní korekci?
O tom všem a také jak to může dopadnout, pokud některé zdánlivé maličkosti opomene, budou diskutovat Michal a Jitka v přednášce "Vidění pro
práci je víc než 2,5 Dpt adice"

~Existuje univerzální kontaktní čočka?
Beno Blachut

Co je potřeba vědět k výběru ideální kontaktní čočky pro osoby s různými potřebami a požadavky.

~Přínos pracovních brýlových čoček pro obor
Ing. Ivan Vymyslický

Dnešní doba se jednoduše velmi zrychlila i zkrátila. Vše je mimo jiné díky novým komunikačním prostředků. Digitální technika a LCD monitory
jsou všude přítomny - mobilní telefony, navigace, tablety, notebooky. Všechny uvedené zařízení zatěžují vizuální systém na blízko a střední
vzdálenost. Naše oči nejsou pro tak intenzivní zatížení připraveny. Jak pomoci lidem tak to pracujícím, jak správně rozpoznat jejich požadavky, jak
správně určit pracovní vzdálenost, jak s právně komunikovat se zákazníkem, jaké chyby často děláme při nabídce? To vše je možno se dozvědět
v krátké přednášce a navazujícím semináři. Pracovní čočky nejsou jenom módním výkřikem, ale i zajímavou odbornou a ekonomickou výzvou
pro každodenní práci v optice.



Semináře zaměřené na optornetrii:

~Zrakový trénink pro řešení dekompenzované forie
RNDr. František Pluháček, PhD.

Seminář se zaměří na jednoduché techniky zrakového tréninku, které lze využít jako účinné metody při řešení dekompenzovaných forem forií.
Tyto techniky je možné aplikovat buďto jako metodu první volby, případně jako možnou alternativu k jiným postupům (aplikace prizmat apod.).
V rámci semináře budou nejprve stručně a souhrnně představeny možnosti zrakového tréninku v případě dekompenzované řorte. Těžištěm bude
prezentace přístrojově nenáročných technik a postupů se zaměřením na tzv. free-space techniky. Výklad bude doprovázen praktickými ukázkami
a demonstracemi jednotlivých testů. Také budou prezentovány výsledky účinku těchto technik na parametry binokulárního systému získané
v rámci experimentální studie na PřF UP v Olomouci.

~Nácvik zrakových dovedností pomocf zrakové terapie
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

V současné době zvyšujících se nároků na práci do blízka trpí mnoho jedinců problémy s pohodlným viděním.
I za předpokladu správné současné binokulární korekce jsou některé reřtexnř a volní pohyby očí a očních svalů a pa-
rametry okohybného aparátu, důležité pro pohodlné jednoduchého binokulárního vidění, na hranici nebo mimo hranici normy. Existují určité
metody řazené do zrakové terapie, které mohou těmto jedincům pomoci nacvičit tyto oční pohyby a prohloubit rozsahy těchto parametrů s cí-
lem zajistit pohodlné jednoduché binokulární vidění.

Osnova:
A. Diagnostika (za předpokladu správné binokulární korekce)
1. okulomotorický test, H-test
2. měření blízkého bodu akomodace
3. měření blízkého bodu konvergence
4. měření AC/A, kvocient, gradient
s. vyšetřen í stereopse (Random dot test)

B. Cvičení
1. nácvik sakád a verzí
2. akomodační dovednost (ripper +/-2 D)
3. vergenční dovednost Wipper prizma base in/out)
4. nácvik správného poměru AC/A (Brokova šnůra)
S. nácvik stereopse s vektograrnern

~Monokulární refrakce
Mgr. Lenka Musilová, DiS.

Seminář bude zaměřen na praktické zopakování a procvičení základních postupů při monokulární refrakcí (nejlepší sféra, zkřížené cylindry). V úvodu
proběhne praktická demonstrace vyšetření s odpovídajícím výkladem. Budou zmíněny možné modifikace v případě vybraných specifických případů.
Následně budou účastníci pod odborným vedením demonstrované postupy procvičovat. Seminář proběhne ve výukové laboratoři, kde budou
účastníci rozděleni do malých skupin a rozmístěni na jednotlivá cvičná stanoviště. Seminář je vhodný zejména pro studenty, popř. čerstvé absolventy
oboru Optometrie.

~Binokulární vidění dětí do blízka
Bc. Martina Nováková, MSc.

vývoj zrakové funkce člověka je nejvíce ovlivněn počátečními měsíci a prvními pěti až osmi lety života. Pokud nedojde ke správnému vývoji
zrakové funkce, může být ovlivněna nejen kvalita zraku, ale i intelektové schopnosti jedince s dopadem na celý život. Z tohoto důvodu je důležité
pracovat s dítětem takovým způsobem, aby byl podporován přirozený a nenarušený rozvoj všech funkcí včetně té zrakové.

~Meibomské žlázky
Beno Blachut

Funkce meibomských žlázek a jejich vliv na pohodlné nošení kontaktních čoček zvláště při práci.

~Technologie spektrální analýzy - selektivní ochrana před modrým světlem a UV zářením
Bc. Luboš Merta

Sluneční záření a také umělé světelné zdroje, jako jsou LEDa počítačů nebo smartphony. Modré světlo, rozsah viditelného světelného spektra s vlno-
vými délkami mezi 380 až 500 nm-hraje pozitivní roli na zdraví, a to zejména tím, že reguluje vnitřní biologické hodiny. Toto světlo může být též
škodlivé pro oči.



~Aplikace multifokálních kontaktních čoček snadno a rychle
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Účastníci semináře budou seznámeni s novými multifokálními kontaktními čočkami, které nabízí nositelům především zlepšení vidění na blízko
a střední vzdálenost, při zachovalém vidění do dálky. Design těchto nových kontaktních čoček - 3-Zone Progressive, společně s dalšími vlastnost-
mi pak nabízí zájemcům vyzkoušet si nejtenčí silikonhydrogelové kontaktní čočky, které jsou v současné době na českém trhu. Praktická část dále
nabídne možnost manipulace a srovnání s dostupnými produkty.

~Štěrbinová lampa při aplikaci kontaktních čoček
Bc. Michal Krasňanský, Mgr. Jitka sělřkova

Princip a základní postup vyšetření na štěrbinové lampě. Hodnocení nálezu a záznam. Význam barvení při vyšetření. Videoukázky základních
postupů při práci se štěrbinovou lampou se zaměřením na hodnocení aplikace kontaktních čoček.

~Multifokální kontaktní čočky a specifika jejich aplikace
Bc. Tomáš Dobřenský

Různé možnosti aplikace kontaktních čoček při presbyopii. Vhodný výběr řešení s ohledem na pracovní nároky. Vliv dominance oka, pracovních
návyků a dalších faktorů na výslednou spokojenost klientů se zvoleným řešením.

~Vzdělávací momenty -případové studie pro rozvoj vaší odborné praxe
MUDr. Svatava Háčiková

Vzdělávací momenty, které vydává THE VISION CARE INSTITUTE®, slouží k rychlé orientaci v problematice očních nálezů, které mohou negativně
ovlivňovat snášenlivost a nošení měkkých kontaktních čoček. Mají jednotnou úpravu. Začínají gradingem, tedy třtděrurn očních nálezů podle
stupně závažnosti, rozebírají etiologii, příznaky a objektivní nález na oku. Nabízejí možnosti řešení a odkazy na další literaturu. Na závěr každého
vzdělávacího momentu je uvedena případová studie, která umožňuje vyzkoušet si diagnostiku a řešení konkrétního případu a zopakovat danou
problematiku.

V průběhu našeho semináře se budeme zabývat následujícími čtyřmi tématy s případovými studiemi: dysfunkce Meibomových žláz (MCjD),
epiteliopatie víčkových okrajů (LWE),spojivkové řasy souběžné s víčkovým okrajem (lIPCOF) a barvení rohovky. Jde o nálezy, které se vyskytují
i na "klidném oku", dají se přehlédnout a mohou vést ke zhoršené snášenlivosti a někdy až k přerušení nošení kontaktních čoček. Přitom při
správném postupu je lze poměrně často úspěšně řešit a zajistit tak zdravé a komfortní nošení kontaktních čoček.

~UV záření, záleží na tom?
Mgr. Martin Falhar, PhD

Je skutečně UV záření hrozbou pro naše oči? Využíváme všechny prostředky pro ochranu svých klientů? Naplňujeme podstatu očního specialisty
a jsme si vědomi všech souvislostí mezi okem a UV zářením?

Na všechny výše uvedené otázky se snaží odpovědět seminář s názvem UV záření, záleží na tom? Zabývá se postojem současné populace k pre-
venci před ultrafialovýrn zářením, který je v určitých případech hodně benevolentní. Často se ale bohužel jedná o nevědomost, na které můžete
vaše klienty upozornit. Předáním potřebných znalostí se tak můžete v očích vašich klientů stát hrdinou, nebo z ochrany proti UV záření udělat
velmi zajímavý prodejní artikl. Prezentace Vás provede technickými aspekty ultrafialového záření, jak se dělí a jaké má dopady na zdraví našich
očf. Ozřejmfvám zajímavé souvislosti mezi intenzitou UV záření, sluncem a zeměpisnou polohou. Ukáže vám, jak se lze proti UV záření chránit
a jak přistupovat k ochraně dětí. Prezentace je doplněna velmi zajímavým praktickým programem. Můžete se nechat vyřotit speciálním UV
fluorescenčním fotoaparátem odhalujícím poškození spojivky způsobené UV zářením, nebo nasnímat speciální kamerou, která pomůže odhalit,
jak je na tom váš obličej.

~Žádné obavy z binokulárního vidění
Jakub Vrba

Praktický úvod pro ty, kteří mají chuť jít o krůček dál za akomodačnívyvážení či se vyvarovat problémů plynoucích z nerozpoznané poruchy
binokulárního vidění. Jednoduché objasnění "složité" terminologie a základních pojmů, usnadňující další studium i praxi.



~Využijte potenciálu astlgmatlsmu
Bc. Jiřl Žaloudek

Zákazníci s astigmatismem mohou být našimi nejlepšími klienty na kontaktní čočky.
Všichni měříme cylindry a aplikace torických čoček se nikdo neobává. Jak upravit komunikaci a prakticky řešit problémy při aplikaci čoček?
Aby náš klient (i my) měl "optimální zážitek" a vracel se.
Jak toho dosáhnout s nejmenším úsilím, v nejkratším čase a dokonale? Potenciál, který nám množství klientů s astigmatickou korekcí skýtá,
můžeme efektivně využívat nebo nechat ladem.

~Moje čočky a můj slzný film -kotrfort při práci do blízko?
Bc. Helena Dvorská / Bc. Petr Vykypěl

Prezentace poukazuje na fakt, jak je "zdravý" a stabilní slzný film důležitý (nejen) pro pohodovou práci do blízka. Jak je důležité se věnovat při
aplikaci kontaktních čoček triádě víčka - slzný film - rohovka
a jak si poradit, když slzný film není ideální ...

~Rituál péče o měkké kontaktní čočky
Jiří Plesník

Během prezentace vám představíme nový nástroj pro nositele kontaktních čoček - OTTO! Zároveň se budeme zabývat otázkou: "Proč u mě
kupují čočky a roztoky ne?"

~Současné možnosti korekce astigmatismu pomocí brýlové a kontaktní čočky a jinak ...
Bc. Petr Vykypěl

Jaké jsou dnešní možnosti korekce astigmatismu? Jaké jsou ty méně běžné a jak jsou úspěšné? Během prezentace získáte přehled o současných
možnostech korekce astigmatismu, vč. chirurgického řešení této vady.

Semináře zaměřené na optiku:

~Progresivní čočky ,,]ak na toU - refrakce, vyměieni, centrace, reklamace ...
Michal Novák DiS., David Krátký DiS.

Cílem prezentace s výše uvedeným názvem je zaměřit se na problematiku progresivních čoček, které jsou v dnešní době technologicky dokonalejší.
I přesto se vyskytuje velké procento problémů ve spojitosti s nimi. Obsahem této prezentace je zaměřit se na reřrakcí, nabídku, vyměření, centraci,
výdej brýli, řešení reklamace a celkový návyk na ně. Výsledkem této prezentace je spokojenost zákazníků s progresivními brýlemi.

~Moderní centrace v praxi očního optika
Michal [irout

Seminář bude mít dvě části:

1. teoretická část - vysvětlení funkce jednotlivých aplikací centrace: Výběr brýlových obrub, Simulace čoček a Centrování. Porovnání mezi stojano-
vou verzí centrovacího systému a iPad (tablet).
2. praktická část - práce s jednotlivými systémy v praxi

~Pracovní čočky v oční optice
Ing. Ivan Vymyslický

Dnešní doba se jednoduše velmi zrychlila i zkrátila. Vše je mimo jiné díky novým komunikačním prostředků. Digitálnítechnika a LeD monitory
jsou všude přítomny - mobilní telefony, navigace, tablety, notebooky. Všechny uvedené zařízení zatěžují vizuální systém na blízko a střední
vzdálenost. Naše oči nejsou pro tak intenzivní zatížení připraveny. Jak pomoci lidem tak to pracujícím, jak správně rozpoznat jejich požadavky, jak
správně určit pracovní vzdálenost ,jak s právně komunikovat se zákazníkem, jaké chyby často děláme při nabídce? To vše je možno se dozvědět
v krátké přednášce a navazujícím semináři. Pracovní čočky nejsou jenom módním výkřikem, ale i zajímavou odbornou
a ekonomickou výzvou pro každodenní práci v optice.



~Využití individualizovaných progresivních čoček v praxi
Tomáš Haberland - státně prozkoušený mistr oční optiky

Které nové výhody přlnáš! individualizace u progresivních čoček? Splňují individualizované progresivní brýlové čočky to, co slibují marketingo-
vé letáky výrobců? Která progresivní čočka je aktuálně nejlepší na světě? Jakou alternativu nabídnout zákazníkům, kteří si finančně nemohou
dovolit individualizované čočky? Jaké nové nároky na práci optika a optometristu kladou individualizované progresivní čočky? Jak si "zkontro-
lovat" dodavatele a kvalitu dodaných progresivních čoček? Jsou vždy individualizované progresivní brýlová skla, zárukou úspěchu a spokojenosti
klienta? U které skupiny klientů, bychom měli být opatrní? Proč, neru pravdou, že individualizovaná progresivní skla koriguji aberace vyšších
řádů? Astigmatizmus do blízka a progresivní brýlové čočky. Na tyto a podobné otázky se Vám pokusí odpovědět Tomáš Haberland.

~Modní ikony v optickém průmyslu
Ing. Jiří Mikulecký

Móda v optice nebo optika v módě? Jsou tyto dva světy propojené?

Téma optiky se dá pojmout různě. Ano, tento vysoce technický obor řeší především problémy zraku, ale co se na chvíli nepodívat na optiku
z pohledu módy? Kolik lidí si pořizuje brýle čistě jako funkční věc a naopak pro kolik lidř jsou brýle pouze módním doplňkem až šperkem? Větši-
na se pohybuje někde mezi a právě proto i móda hraje významnou roli v optickém průmyslu. Budeme tedy rozebírat sprše tu subjektivní stránku.
Na této přednášce zazní slova jako styl, image, prestiž, značka.

Podíváme se na optický průmysl právě z pohledu designu, určitého stylu a estetického cítění, tedy módy. Klasické značky mají svůj vlastní příběh.
Jejich úplné počátky lze hledat u oděvních návrhářů. Dotkneme se luxusu a módnfch ikon ve světě fashion. Rozbor, na základě geografického
rozdělení, ukáže hlavní specifika módních stylů. Krátce nahlédneme do pozadí značek od historie po současnost.

Jak veřejnost vnímá módní trendy a co to pro Vás znamená při samotném prodeji? S tím souvisí ekonomika provozu, kde marže a zisk jsou důle-
žité aspekty. Jakým způsobem můžete využit značku ve svůj i zákazníka prospěch, aby byly obě strany spokojené?

Móda odráží ducha doby a neustále se mění. Budoucnost je také otázka. Projeví se móda digitalizujícího se světa také do brýlí?

~Odpovědnost a úloha vašeho obchodního partnera v čase krize
Marek Hlavenka

Jak se vyvarovat problémům spojených s krizí, případně, jak se z nich dostat...

Ekonomická krize zasáhla i optický průmysl. Které faktory ovlivňují firemní prosperitu a jak determinují úspěch vs. neúspěch? Cílem této
přednášky je analýza a následné doporučení jednotlivých kroků spolupráce mezi optikem a jeho dodavatelem. Správný výběr dodavatele hraje
podstatnou roli a jeho úloha se prohlubuje právě v období krize.

Konkrétně poukážeme na lokální marketingovou podporu, merchandising, trade marketing, tiskové materiály, motivační dárky k nákupu atd ..
Představíme vám .Best practice" re-desígnu optik z různých krajin Evropy. Další podstatnou úlohou obchodního partnera je poskytování špičko-
vého klientského servisu, řešení reklamací, poradenství a asistence s cřlern zkvalitnění prodejů. Klíčová je také komunikace a kontakt s dodavateli.
Její bezproblémovost a rychlost často rozhodne,jak bude koncový zákazník spokojen se servisem. Opora od dodavatele musí byt samozřejmostí.

Vyvážené cash flow a optimální skladová zásoba jako základ úspěšného podniku.

oarne varn inspiraci k vašemu nastednernu úspěšnému podntkánř.

~Jak zvýšit přijetí brýlových čoček klientem
Ing. Kristýna Potyšová

Všem se nám již někdy stalo, že jsme se snažili udělat pro klienta maximum a když si brýle přišel vyzvednout, byl zklamán, že něco nefunguje tak,
jak si představoval. Cílem této přednášky je upozornit na nejčastější problémy, kterým je vhodné se ještě při sjednávání zakázky vyhnout.
Je důležité klienta pečlivě poslouchat a jeho přání si převádět do vhodné korekční pomůcky a stále si v duchu odpovídat na otázku, zda budou
tyto brýle skutečně ty nejvhodnější pro jeho potřeby. Je potřeba klientovi výběr vysvětlit a uvést důvody, proč jste se tak rozhodli. Stejně tak je dů-
ležité seznámit zákazníka s jednotlivými povrchovými úpravami a stručně nastínit smysl jejich použití a výhody, které mu při používání přinesou.
Pokud je to možné, ukázat klientovi nějakou simulaci a ujistit se, že jste si porozuměli a jste spolu ve shodě.

Stejně významnou roli jako výběr skel, hraje i volba vhodné obruby a samozřejmě centrace., u které je vždy nutné zohlednit zvyky klienta. Pokud
klient pochopil vše předešlé, nebudete mu již muset složitě vysvětlovat důvody, proč je tato obruba vhodná a tato nikoliv.



~Typologie zákazníka II. - stereotypy a scénáře našich očekávání
Michal Zachar

Všichni chceme být úspěšnými. V životě, ve vztazích a především v práci. A ke všem volíme jiný přístup. Aspoň to si myslíme. Ale, co když je náš
přístup jen jeden? Používáme různé scénáře pro svůj život nebo bereme vše přes kopírák svých pocitů neb myšlenek a razítkujeme a razítkujeme
to vše jen jedním přístupem?

Máme stále málo času a máme ho stále méně. Vizuální vjemy nám dnes nahrazují zdlouhavé prezentace z předchozích let. Tlak na efektivitu
dramaticky stoupá. ř-íusřrne se umět přizpůsobit velmi rychle. Nejnovější prodejní trendy typologie člověka a jeho přání vycházejí z jeho vizuál-
ního projevu, který jste schopni se naučit analyzovat velmi jednoduchým a přesto účinným způsobem. Zaměříme se na klientovy scénáře, které
vycházeje z jeho hlavy, tedy z jeho myšlení.

Při prodeji můžeme jen málokdy podrobovat klienta dlouhému pohovoru s cílem dozvědět se podrobnosti o jeho zájmech. Musíme se umět při-
způsobit velmi rychle. Nejnovější prodejní trendy typologie klienta a jeho přání vycházejí z vizuálního projevu klienta, který jste schopni se naučit
analyzovat velmi jednoduchým a přesto účinným způsobem.

Na semináři se naučíte pochopit a porozumět tomu:
• jak daná osoba uvažuje
• jaké má plány a představy
• který způsob komunikace jí nejvíce vyhovuje, resp.
• jak se s ní nejlépe domluvíme, resp.
• jaký si máme připravit scénář pro naši komunikaci
• a další (podle toho, co vás v této oblasti zajímá)

Vnější znaky jako je naše oblečení, rnake-up nebo úprava vlasů, spojeno s chováním převádíme pomocí pravidel do komplexní informace
o osobnosti posuzované osoby, tedy o jejích projevech. Je možné posoudit například scénáře jejího přístup k práci, druh komunikace v jednotli-
vých oblastech života, jakým způsobem daná osoba zpracovává informace a mnoho dalších běžně skrytých informací.



REGISTRACE
OPTOMETRIE
OPTIKA 2013

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

500 Kč

o 1.916 Kč (vč.'DPHl

Upřednostňujeme on-line registraci na www.scoo.cz

jméno: ............................••..•............. příjmení: .................................•............... titul: .

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

optik O optometrista O student D
telefon = variabilní symbol pro platbu poplatku: ____ '-- -'-- 1 e-mail: , ,

IoI.IQjUlťl.I@:C.fi.I:5júčASTNlcISEPOUZE SOBOTNíPARTVVČ.RAUTUI počet osob: .

'",'Qe"u
Poplatek pro účastníky, členy SČOO 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 SČOO 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,

O 2.420 Kč (vč.DPHl

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

účastník: 3.630 Kč (vč.DPHl

člen SČOO: 2.400 Kč O 1,600 Kč O 1.200 Kč

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

index: O 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:

čfs/o vašeho telefonu, které uvádíte výše v tomto formuláři

majitel účtu: SČOO, Novodvorská 1010, Praha 4

pro platby ze zahraničí použijte:
BIC:GIBACZPX
IBAN:CZ35 0800 0000 0002 8105 5349
(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: 261341 216
Novodvorská 1010/14,14201 Praha 4

stoo Spol@č@nstvo č@ských optiků a eptometrlstů
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
telefon: 261341216
SCOQ@scoo.cz, WWW.scoo.CZ

REGISTRACE, DOTAZY A POŽADAVKY ADRESUJTE NA

Při registraci více osob použijte kopie tohoto formuláře



Stanovy

Společenstva českých optiků a optometristů

úplné znění podle usnesení valné hromady konané dne v .

Článek 1

Název a sídlo spolku

11/ Název spolku zní Společenstvo českých optiků a optometristů.
121 Sídlem spolku je Novodvorská 1062/12, 142 O 1 Praha 4, Česká republika.

Článek 2

11/ Společenstvo českých optiků a optometristů (dále pouze "Společenstvo") je odborným
spolkem, v němž se sdružují za účelem plnění cílů Společenstva osoby působící v oboru
oční optika alnebo optometrie.

121 Společenstvo je právnickou osobou založenou v souladu s právními předpisy České
republiky a je zapsáno v rejstříku sdružení vedeném u Ministerstva vnitra České
republiky, popř. v rejstříku spolků.

131 Řádným členem Společenstva může být osoba fyzická nebo právnická, která je
podnikatelem v oboru oční optiky alnebo optometrie nebo vykonává povolání očního
optika_ alnebo optometristy na území České republiky.

141 Čestným členem Společenstva může být jmenována jakákoliv osoba, která se zasloužila o
rozvoj oboru oční optika a/nebo optometrie.

Článek 3

Úkoly a cíle činnosti Společenstva

11/ Cílem Společenstva je hájit a podporovat podnikatelské a profesní zájmy svých členů
v oboru oční optika alnebo optometrie.

/21 Obsahem činnosti Společenstva je v souladu s cílem Společenstva specifikovaným
v předchozím bodu stanov:
aI hájit zájmy svých členů při jednání se státními a jinými orgány, pojišťovnami a třetími

osobami,
bl podporovat řádné podnikání a výkon povolání voboru oční optiky a v činnosti

optometristy ,
ci vyvolávat a účastnit se jednání se státními orgány v příslušné oblasti, podávat na

vyžádání nebo z vlastní iniciativy státním orgánům návrhy, informace a stanoviska
týkající se cílů Společenstva,

dl jednat se zdravotními a jinými pojišťovnami o přípravě smluv, uzavíraných
s podnikateli v oboru oční optiky alnebo optometrie a spolupracovat s nimi při
přípravě těchto smluv

el podílet se na informační, vzdělávací a osvětové činnosti v oboru oční optiky alnebo
optometrie.
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/3/ Společenstvo usiluje o náležitou odbornou výuku a výchovu pro výkon povolání očního
optika a optometristy.

4/ Společenstvo vydává odborná periodika.

Článek 4

Členství ve spolku

/1/ Členem společenstva může být fyzická i právnická osoba. Právnická osoba má stejně jako
osoba fyzická jeden hlas při všech hlasováním včetně valné hromady.

/2/ Podmínkou vzniku členství je plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a
odbornost.

/3/ Řádné členství ve Společenstvu vzniká odevzdáním vyplněné a podepsané členské
přihlášky představenstvu Společenstva a zaplacením členského příspěvku za rok vstupu
do Společenstva. Členskou přihlášku právnické osoby podepisuje její statutární orgán.

/4/ Řádné členství ve Společenstvu vzniká rozhodnutím valné hromady o přijetí žadatele za
člena Společenstva a zaplacením ročního členského příspěvku.

/5/ Žadatel - fyzická nebo právnická osoba, která má zájem se stát členem Společenstva,
projeví svůj zájem doručením vyplněné a podepsané členské přihlášky na adresu sídla
Společenstva spolu s listinami prokazujícími splnění podmínek členství ve Společenstvu.
Společenstvo je oprávněno vyžádat si od zájemce doplňující doklady prokazující splnění
podmínek pro vznik členství ve Společenstvu. Členskou přihlášku právnické osoby
podepisuje její statutární orgán. Představenstvo je povinno projednat přihlášku na
nejbližší schůzi představenstva. Po předložení všech vyžádaných dokladů rozhodne
představenstvo o vzniku podmíněného členství ve Společenstvu. Podmíněný člen má
všechna práva a povinnosti řádného člena Společenstva, s výjimkou práva volit členy
orgánu Společenstva a práva být volen za člena orgánu Společenstva. O vzniku řádného
členství je povinna rozhodnout první valná hromada, která se koná po rozhodnutí
představenstva o vzniku podmíněného členství. Rozhodnutím valné hromady o nepřijetí
žadatele za člena Společenstva zaniká podmíněné členství žadatele ve Společenstvu.

/6/ Čestné členství ve Společenstvu vzniká jeho udělením prezidentem Společenstva na návrh
člena Společenstva.

/7/ Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
181 Členství ve Společenstvu zaniká:

al úmrtím člena, který je fyzickou osobou,
bl zánikem právnické osoby, která je členem,
ci ukončením podnikání nebo výkonu zaměstnání v oboru oční optiky, s výjimkou

odchodu do důchodu,
dl vystoupením člena ze Společenstva písemným oznámením doručeným představenstvu

Společenstva,
el vyloučením člena valnou hromadou Společenstva,
ff odnětím čestného členství prezidentem Společenstva nebo prohlášením čestného

člena, že se vzdává čestného členství ve Společenstvu.
191 Člen Společenstva může být vyloučen pokud:

a/ závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy Společenstva,
b/ vykonává povolání očního optika nebo optometristy nebo podniká v oboru oční optika

nebo optometrie způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s cíly
a úkoly Společenstva nebo jiným způsobem, který je neslučitelný se členstvím ve
Společenstvu.
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1101 Členství ve Společenstvu se pozastavuje v případě, že člen bude v prodlení s úhradou
dvou ročních členských příspěvků. Člen Společenstva s pozastaveným členstvím nemůže
vykonávat práva člena Společenstva; povinnosti člena však zůstávají pozastavením
členství nedotčena.
O pozastavení členství a o obnově členství po zaplacení úhrnné dlužné částky rozhoduje
představenstvo Společenstva.

/111 Společenstvo vede seznam členů Společenstva. Seznam je neveřejný. Do seznamu členů
je povinno představenstvo zapsat člena do 15 dnů od vzniku členství; vyškrtnout člena ze
seznamuje představenstvo povinno do 15 dnů od zániku členství.

Článek 5

Práva a povinnosti člena spolku

/11 Řádný člen Společenstva má právo:
al zúčastňovat se všech činností Společenstva
bl účastnit se jednání valné hromady Společenstva,
ci podávat návrhy na program valné hromady a schůzí orgánů Společenstva,
dl vznášet připomínky k činnosti Společenstva a jeho orgánů
el volit orgány Společenstva
ff být volen do orgánů Společenstva. Toto právo nemá člen Společenstva, který je

právnickou osobou.
121 Řádný člen Společenstva je povinen:

a/ zachovávat stanovy Společenstva a usnesení jeho orgánů,
bl dodržovat zásady kolegiality k ostatním členům Společenstva,
ci hradit roční členský příspěvek ve lhůtě a ve výši stanovené valnou hromadou

Společenstva,
dl vykonávat podnikatelskou činnost nebo povolání očního optika nebo optometristy

v souladu s těmito stanovami, čestně a svědomitě a nesnižovat důstojnost povolání či
jiného výkonu činnosti v oboru oční optika a optometrie.

131 Čestný člen Společenstva má všechna členská práva a povinnosti člena s výjimkou práva
hlasovat na valné hromadě a práva být volen do orgánů Společenstva. Čestný člen nemá
povinnost hradit členských příspěvek.

/41 Proti rozhodnutí orgánu Společenstva je možno podat odvolání k vyššímu orgánu
Společenstva.

Článek 6

Orgány Společenstva

11/ Orgány Společenstva jsou:
a/ valná hromada Společenstva,
bl představenstvo Společenstva v čele s prezidentem Společenstva,
ci revizní komise Společenstva.

121 Orgánem Společenstva mohou být i odborné komise zřízené valnou hromadou ad hoc.
Tyto komise mohou vykonávat zejména činnosti směřující k zajištění konkrétního cíle
stanoveného Společenstvem.
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Článek 7

Valná hromada Společenstva a její působnost

/1/ Valná hromada Společenstva je nejvyšším orgánem Společenstva. Valná hromada je
složená ze všech členů Společenstva.

/21 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Valnou hromadu svolává představenstvo.
Ze závažných důvodů může valnou hromadu svolat i revizní komise. Termín, místo
konání a program valné hromady se oznámí členům spolku ve lhůtě nejméně 30 dnů před
datem konání valné hromady, a to umístěním pozvánky na webové stránky Společenstva
- WWW.scoO.cz.

/3/ Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu Společenstva, požádá-li o
to nejméně jedna čtvrtina řádných členů Společenstva. Nesvolá-li představenstvo valnou
hromadu do 30 dnů od doručení žádosti, jsou členové Společenstva oprávnění svolat
valnou hromadu sami. Revizní komise je oprávněna svolat valnou hromadu v případě
uvedeném v čl. 8.8 Stanov a dále v případě, že představenstvo dlouhodobě neplní
usnesení valné hromady, a to ani po opakované písemné výzvě revizní komise k nápravě,
nebo v případě, že budou zjištěny závažné nedostatky při hospodaření s prostředky
Společenstva.

141 Do působnosti valné hromady Společenstva patří:
a! schvalování stanov Společenstva, jejich změn a doplnění,
bl schvalování programu činnosti Společenstva
ci volba a odvolání členů představenstva a revizní komise
dl rozhodování o přiznání náhrad členům představenstva za výkon funkce
e/ rozhodování o vyloučení člena Společenstva
fJ rozhodování o rozpuštění spolku, sloučení s jiným spolkem nebo sdružením či

rozdělením spolku na dva nebo více samostatných subjektů,
g/ schvalování účetní závěrky
hl schvalování rozpočtu na finanční rok a současně určuje limity finančních prostředků na

jednotlivé činnosti Společenstva,
chlprojednání zpráv představenstva a revizní komise
i! stanoví výši ročního členského příspěvku a termín jeho splatnosti,
ji rozhoduje o věcech, ve kterých si valná hromada vyhradila právo rozhodovat,

151 Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nejméně padesáti členů s hlasovacím
právem. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím
právem, přičemž každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Člen spolku se
zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné
moci. Jeden zmocněnec je oprávněn na základě plné moci zastupovat nejvýše 5 členů
Společenstva. Plná moc se zakládá k zápisu z jednání.

/6/ V případě rozhodnutí dle čl. 12.1 a) je valná hromada usnášeníschopná při účasti nejméně
1/3 všech členů Společenstva.

/71 Valná hromada zvolí předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu a sčitatele. Do
zvolení předsedajícího řídí valnou hromadu prezident nebo pověřený člen představenstva.
Z jednání valné hromady pořizuje představenstvo do 30 dnů od jejího konání písemný
zápis, který je během následujících 10 dnů od pořízení zápisu povinno umístit zápis na
webové stránky Společenstva.

18/ Korespondenční hlasování. Rozhodnutí, která náleží dle stanov do působnosti valné
hromady lze učinit i mimo valnou hromadu, a to prostřednictvím elektronického
hlasování. Rozhodnutí učiněné prostřednictvím elektronického hlasování se považuje za
rozhodnutí valné hromady. Představenstvo je v takovém případě oprávněno vyzvat členy
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spolku prostřednictvím elektronické pošty k hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Hlasování probíhá po dobu 21 dnů ode dne zveřejnění výzvy k hlasování na
internetových stránkách Společenstva a současně rozesláním výzvy. Adresu elektronické
pošty uvedou členové Společenstva do Seznamu elektronické pošty, který zřídí pro tento
účel představenstvo. Členové účastnící se elektronického hlasování vyjadřují svoji vůli
v písemné formě prostřednictvím datové zprávy odeslané z adresy elektronické pošty
uvedené v Seznamu elektronické pošty a opatřené zaručeným elektronickým podpisem
dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů.
Usnášeníschopnost se v takovém případě posuzuje obdobně jako v případě jednání valné
hromady. Hlasující členové spolku se považují za přítomné. Výsledek hlasování se
hodnotí obdobně jako v případě jednání valné hromady. Takto přijaté rozhodnutí musí
být uvedeno v protokolu o elektronickém hlasování, který se považuje za zápis Valné
hromady. Pokud to navrhne alespoň 1/4 všech členů spolku, je představenstvo povinno
vyzvat členy spolku k hlasování o návrhu usnesení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení návrhu usnesení,

Článek 8

Představenstvo Společenstva a jeho působnost

/11 Představenstvo Společenstva je statutárním orgánem Společenstva.
12/ Představenstvo Společenstva je devítičlenné.
/3/ Funkční období představenstva je čtyřleté. Opakovaná volba na další funkční období je

možná.
/4/ Představenstvo je voleno valnou hromadou. Členové představenstva volí ze svého středu

prezidenta Společenstva a dva viceprezidenty.
/5/ Jménem Společenstva jedná ve všech záležitostech a Společenstvo jako právnickou osobu

zavazuje prezident Společenstva společně s jedním viceprezidentem.
/6/ Představenstvo Společenstva:

a/ organizuje činnost Společenstva a výkonem svých funkcí zabezpečuje splnění cílů
Společenstva,

bl svolává valnou hromadu Společenstva a podává jí zprávu o své činnosti a správě
majetku Společenstva,

c/ spravuje majetek Společenstva a odpovídá za účelné hospodaření jeho prostředky,
dl rozhoduje o všech záležitostech Společenstva v období mezi valnými hromadami
e/ podle potřeby pověřuje vhodnou osobu vedením administrativy a účetnictvím

Společenstva za dohodnutou odměnu. K výkonu těchto prací může zřídit kancelář
Společenstva,

ff vede seznam členů.
/7/ Vzdá-li se člen představenstva své funkce nebo svou funkci z jakéhokoliv důvodu nemůže

vykonávat po dobu delší, než tři měsíce za sebou jdoucí, se novým členem představenstva
na zbytek funkčního období stává člen Společenstva, který v posledních volbách do
představenstva získal v pořadí za zvolenými členy představenstva nejvyšší počet hlasů.
V případě, že je takto nahrazen člen představenstva, který nevykovává funkci po dobu
delší než tři měsíce, současně zaniká funkce členu představenstva, který je takto
nahrazen.

/8/ Odstoupí-li z funkce celé představenstvo Společenstva, svolá revizní komise Společenstva
mimořádnou valnou hromadu.
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Článek 9

Revizní komise Společenstva

/1/ Revizní komise Společenstva je kontrolním orgánem Společenstva.
/21 Revizní komise Společenstva je tříčlenná.
131 Funkční období revizní komise Společenstva je čtyřleté. Opětná volba na další funkční

období je možná.
141 Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu revizní komise.
/5/ Revizní komise Společenstva

aj kontroluje, zda činnost představenstva Společenstva odpovídá stanovám a směrnicím
daným pro činnost Společenstva usnesením valné hromady Společenstva

bl kontroluje výkon správy majetku Společenstva a hospodaření jeho prostředky,
ci podává valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

161 Vzdá-li se člen revizní komise své funkce nebo svou funkci z jakéhokoliv důvodu nemůže
vykonávat po dobu delší, než tři měsíce za sebou jdoucí, se novým členem revizní komise
na zbytek funkčního období stává člen Společenstva, který v posledních volbách do
revizní komise získal v pořadí za zvolenými členy revizní komise nejvyšší počet hlasů.
V případě, že je takto nahrazen člen revizní komise, který nevykovává funkci po dobu
delší než tři měsíce, současně zaniká funkce členu revizní komise, který je takto
nahrazen.

Či á n e k 10

Náhrady za činnost spojenou s funkcí člena orgánu Společenstva.

11/ Funkce v orgánech Společenstva jsou čestné Ineplacenél.
121 Za výkon funkce může být členu orgánu Společenstva přiznána náhrada za ztrátu času,

jejíž výši a rozsah určí valná hromada, a náhrada cestovních výdajů podle obecně
závazných předpisů. Výplatu náhrad schvaluje představenstvo Společenstva.

Článek 11

Zásady hospodaření majetkem Společenstva

11/ Majetek Společenstva tvoří fond hmotného a nehmotného majetku a fond peněžních
prostředků. Fondy Společenstva se tvoří z členských přípěvků, dotací a darů věnovaných
Společenstvu, jakož i z výtěžků akcí pořádaných Společenstvem.

/21 Představenstvo Společenstva je povinno po skončení účetního roku vypracovat účetní
závěrku a výroční zprávu, kterou předkládá valné hromadě k odsouhlasení.

131 Peněžní prostředky Společenstva jsou určeny k úhradě výloh spojených s činností
Společenstva, s výkonem funkcí orgánů Společenstva a k úhradě za práce vykonané pro
Společenstvo. Valná hromada může určit, které druhy výdajů a jejich výši si vyhrazuje
předem ke schválení.

/41 Účetnictví Společenstva vede osoba pověřená k tomu představenstvem Společenstva.
Představenstvo Společenstva může touto činností pověřit odbornou firmu. Představenstvo
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Společenstva také zabezpečuje uzavření smluv o hmotné odpovědnosti za svěřené
peněžní prostředky a ceniny.

151 Souhlas s výdaji podává vždy prezident Společenstva současně s jedním viceprezidentem,
nevyžaduje-li se v konkrétní věci souhlas valné hromady. Představenstvo předkládá
výkaz o stavu hospodaření s majetkem Společenstva jako součást své zprávy valné
hromadě.

161 Jednotliví členové neodpovídají za závazky Společenstva.

Či á ne k 12

Zánik Společenstva

/lI Společenstvo zaniká:
a/ rozhodne-li valná hromada Společenstva o jeho rozpuštění nebo sloučení s jiným

spolkem nebo o jeho rozdělení na dva nebo více samostatných subjektů,
bl je-li Společenstvo rozpuštěno pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní

správy,
ci zrušením podle jiného právního předpisu (zákona č. 418/2011 Sb., o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění).
/21 Při zániku spolku se provede likvidace a majetkové vypořádání.
131 Rozhodne-li o rozpuštění Společenstva valná hromada, ustanoví současně dva nebo více

likvidátorů, které pověří likvidací majetku Společenstva ve lhůtě, kterou stanoví a
současně určí způsob rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy Společenstva, popřípadě
jiný způsob, jak s ním má být naloženo. Likvidátor provede soupis jmění, který zveřejní
v sídle Společenstva.

141 Při sloučení Společenstva s jiným spolkem se likvidace majetku Společenstva neprovádí,
převezme-li spolek, s nímž se Společenstvo slučuje, členstvo a aktiva a pasiva
Společenstva. Jinak se provede likvidace majetku Společenstva podle odstavce 2 tohoto
článku.

151 Při rozdělení Společenstva na samostatné subjekty se likvidace neprovádí, uzavřou-li nové
vzniklé subjekty dohodu o rozdělení majetku Společenstva. Není-li dosaženo dohody o
rozdělení majetku na valné hromadě, která o rozdělení Společenstva rozhodla, provede se
likvidace majetku Společenstva podle odstavce 2 tohoto článku.

161 Likvidací majetku Společenstva může být valnou hromadou pověřeno představenstvo
Společenstva.

/7I Je-li Společenstvo rozpuštěno pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu,
postupuje se při likvidaci majetku Společenstva podle rozhodnutí tohoto orgánu.

Toto úplné znění stanov Společenstva českých optiků a optometristů bylo schváleno
valnou hromadou Společenstva dne , což v souladu s těmito stanovami stvrzují
svými podpisy osoby oprávněné za Společenstvo jednat.
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