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Vážené dámy, vážení pánové,

dostal jsem úkol napsat úvod ke zprávám, ve kterých dostáváte informaci o usnesení
Valné hromady Společenstva, konané v rámci veletrhu OPTA, a další informace, jako např.
datum a místo konání Kongresu optometrie a nově i optiky.

Jak je patrno ze zápisu z Valné hromady, bylo předsednictvu uloženo prosadit zásadní
změnu Živnostenského zákona, která by znamenala skoncovat se současnou praxí, kdy pomocí
tzv. odborného zástupce je umožněno provozovat optiku komukoliv, aniž by měl odpovídající
vzdělání. Podle všech přítomných, a opět se ukázalo, kolik členů má opravdu zájem o to, co se
v našem oboru děje, je tato změna bezpodmínečně nutná. Jen takto se dá zajistit, že naše
živnost bude provozována na odborném podkladě a optika se nestane jen lákavým zdrojem
příjmů lidí bez jakéhokoliv vztahu k tomuto oboru. Nikdo z nás, kteří jsme se Valné hromady
zúčastnili, v té době netušil, o jak důležité rozhodnutí se jedná. Jak jste asi mnozí zaregistrovali,
před několika dny proběhla tiskem zpráva, že se Česká republika může .pyšnit" světovým
unikátem a to první samoobslužnou optikou. Musím konstatovat, že když jsem zmiňovaný
článek v novinách našel, musel jsem si jej přečíst několikrát, abych uvěřil.
Je pravda, že již před tím jsem kroutil hlavou, jako mnozí z Vás, když jsem stále častěji na
internetu narážel na možnost pořídit si brýle pomocí tohoto elektronického média, ale tato
samoobsluha mě opravdu pobouřila. Je pro mne nepochopitelné, že se tohoto projektu může
aktivně zúčastnit někdo, komu se dostalo opravdu kvalitního optického vzdělání a kdo by tím
pádem se měl v první řadě zasazovat o čistotu oboru, ale jak je vidět, pro peníze jsme ochotni k
mnoha ústupkům. Když píši tyto řádky, uvědomuji si, kolik z nás je v klidu a v anonymitě těmi
"odbornými" zástupci a podílí se na marasmu, ve kterém se mnohdy náš obor nachází.
Je patrno, že se musíme minimálně pokusit o výše zmiňovanou změnu zákona i přes to, že se
to mnoha líbit nebude. Zvažme však, budeme-Ii se stávat čím dál častěji jen obyčejnými trhovci,
kteří se na sebe snaží upozornit halasným vykřikováním o slevách, nebo budeme uznávanými
odborníky, kteří mají za úkol pečovat o vidění svých spoluobčanů. Směřování ke kvalitě a
profesionalitě má pomoci také akce, kterou jsme představili na Valné hromadě a která by měla
mít premiéru, když vše půjde jak má, na Kongresu optometrie a optiky, který se bude konat
v září a poprvé v Srně.

Ještě jedna dobrá zpráva, v současné době probíhá výběrové zřízení na nového
dodavatele našich webových stránek, aby se konečně staly funkčními a použitelnými pro účel,
pro který byly zřízeny.



Dále ještě ke kongresu. V druhé polovině května najdete na našich webových stránkách
obsáhlejší informaci jak o programu, tak i o místě konání.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát hezké prožití svátků Velikonočních, které jsou
připomenutím opravdu něčeho velkého a jsou zároveň vstupem do krásného ročního období.
Ať je to období, v němž se nám bude dařit ve všem, co budeme dělat.

S pozdravem

Beno Blachut
prezident

SČOO pořádá kongres OPTOMETRIE - OPTIKA 2011
v novém Univerzitním Kampusu Bohunice v Brně ve dnech 17.-18. září 2011.
Kamenice 5, Brno - Bohunice, www.muni.czlkampus/

Již šestý kongres zařazený do kreditního systému bude letos rozšířen o optické workshopy.
O podrobnostech, odborném programu a přihláškách Vás budeme informovat během
následujících měsíců prostřednictvím Zpráv Společenstva, www.scoo.cz a časopisu Česká Oční
Optika.

Areál nového univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Srně byl slavnostně otevřen
23. září 2010. Tím bylo završeno šestileté období výstavby tohoto největšího stavebního
projektu v oblasti vysokého školství v celé střední Evropě. Areál se rozkládá na 42 hektarech,
jeho výstavba stála přes 5 miliard Kč, slouží jako vzdělávací a výzkumně-vývojové centrum pro
pět tisíc studentů a tisíc jeho zaměstnanců.



Zápis

z průběhu Valné hromady SČOO, konané dne 25.02.2011 v Brně při příležitosti
konání veletrhu OPTA

Přítomno: 51 členů SČOO, O hostů

1. Zpráva o činnosti
• Optometrie a nestátní zdravotnické zařízení, zakotvení statutu optometristy
• Veletrh OPTA
• Počet registrovaných optometristů
• Ukončení konání kongresů pro učitele optometrie
• Zasedání ECOO Drážďany
• Elektronická komunikace a web
• Vzdělávání
• Kongres optometrie v polovině září 2011 včetně sekce pro optiky
• Projekt 100% kvality
• Odchod pracovnice sekretariátu Aleny Šebkové, poděkování za činnost
• Představení nové pracovnice sekretariátu paní Blanky Mizerové
• Rezignace Bc. Daniela Mrvy k 01.06.2011

2. Informace Viléma Rudolfa k projektu 100% kvality
• Logo akce
• Jarní mediální kampaň
• Návrh vyčlenit 500 tis. Kč z rozpočtu SČOO

3. Zpráva revizní komise - Antonín Oliva
• Pokles příjmů o 1 mil. Kč
• Hlavní zdroje příjmů veletrh OPTA, kongres Optometrie, příspěvky
• Návrh na strukturu výdajů dle textu upravenou o reálný odhad příjmů 2011.

4. Diskuse
• Vymyslický: platí dál záruky v oboru 24 měsíců na materiál, 3 měsíce

na služby, kvalitu zhotovování
• Navrátil: doporučení pracovat na legislativním ukotvení předpisu refrakce

optometristou
• Hart: kritika publikovaných čísel ekonomických výsledků oboru

a jejich interpretace ve vysílání rozhlasu
• Diskuse k projektu 100% kvality:
• Závěry: Seznam optik na webu; jeden člen SČOO zapojí jednu optiku;

závazek poskytování služeb v kvalitě podle normativu "Zásady kvality
práce očního optika"

• Zahájit jednání k úpravě živnostenského zákona ve smyslu zajištění
jednoho kvalifikovaného optika na jednu provozovnu oční optiky

5. Hlasování o projektu 100% kvality
• Projekt s připomínkami byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů

6. Přijetí usnesení, závěr

V 8rně dne 25. 2. 2011, zapsal Ing. Jiří Panenka



Usnesení Valné hromady SČOO

konané dne 25.02.2011 v Brně při příležitosti konání veletrhu OPTA v pavilonu P

VH schvaluje:

• Zprávu o činnosti za rok 2010 a návrh činnosti na rok 2011
• Revizní zprávu za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

VH ukládá:

• Představenstvu zpracovat kampaň 100 % kvalita
• Zahájit jednání k úpravě živnostenského zákona ve smyslu zajištění jednoho

kvalifikovaného optika na jednu provozovnu oční optiky

V Brně dne 25.2.2011, zapsal Ing. Jiří Panenka

Beno Blachut
prezident SČOO

sč SPOlECENSTVO CESKYCH
OPTIKŮ /I. OPTOMETRIST(:
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Zpráva Revizní komise SČOO za r. 2010

Milé kolegyně a milí kolegové,

než Vás seznámím s výsledky hospodaření, dovolte ml, abych zhodnotil plnění Usnesení
z poslední valné hromady.

Revizní komise pracovala během celého uplynulého roku. Uskutečnilo se deset pravidelných
ajedno mimořádné zasedánÍ.

Hospodaření Společenstva doporučujeme schválit, protože:

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) vykazovaný stav majetků a závazků Společenstva byl zkontrolován inventurou ke dni 31.12.2010 a
nebyly shledány žádné inventurní rozdíly,

d) všechny účetní případy splňovaly povinnosti, vyplývající z příslušných zákonů (zákon o
účetnictví, zákon o daních z přijmů, zákon o dani z přidané hodnoty).

Přehled hospodaření Společenstva je následující:

Kapitola PŘÍJMY

Celkové příjmy byly 3,4 milionu Kč, oproti roku 2009 to znamená pokles .o jeden milion
korun, a to z důvodu snížení příjmů z provizí výstavy OPT A.

Hlavní zdroje příjmů:
- výstava OPTA - jeden milion korun (vloni 2,2 mil Kč),
- kongres Optometrie - 1,4 mil Kč (vloni stejná částka),
- členské příspěvky činily 0,7 mil Kč (stejně jako v minulém roce),
- ostatní přijmy činily 0,2 mil Kč.

Kapitola VÝDAJE
Celkové výdaje byly 2,8 milionu Kč, což znamená pokles oproti roku 2009 o 1,4 milionu

korun.
Z toho výdaje na hlavní činnost činily 0,8 mil Kč a hospodářskou činnost 2 miliony Kč.
Podařilo se nám tak vytvořit zisk před zdaněním ve výši 555 tisíc korun (v roce 2009 činil 151

tisíc korun).
V roce 2010 nám v poměrně složitém zdaňování neziskových organizací vznikla povinnost

k dani z příjmů ve výši 65 tisíc korun, takže čistý zisk činil 490 tisíc korun.
Z ostatních daní jsme odvedli do státní pokladny 219 tisíc korun na daň z přidané hodnoty a

31 tisíc korun na dani ze závislé činnosti (daň ze mzdy).



V ážené dámy a vážení pánové,

nyní, když jste byli seznámeni s výsledky hospodaření Společenstva za rok 2010, dovolte,
abych Vám předložil návrh rozpočtu na rok 2011 :

a) na členských příspěvcích vybereme 700 tisíc korun (o 36 tisíc méně),
b) výnosy OPTA 2010 budou okolo jednoho milionu korun (stejně jako v roce 2010),
c) z kongresu Optometrie bude příjem 1,4 milionu korun (stejný jako v roce 2010),
d) takže z výstavy OPTA a kongresů očekáváme čistý zisk 1 155 000 Kč,
e) za školení, vydávání Osvědčení a inzerci v našich časopisech očekáváme 195 tisíc Kč,
f) ostatní příjmy (např. úroky) očekáváme ve výši pěti tisíc korun.

Celkové příjmy by tak měly být 3 300000 Kč.

Ve výdajové části rozpočtu bychom rádi udrželi úroveň roku 2010, takže celkové výdaje v roce 2011
by měly činit zhruba 2 800000 Kč, z toho:
- 80 tisíc korun kancelářské potřeby,
- 50 tisíc korun náklady časopisů (balné, poštovné, distribuce),
- 10 tisíc korun drobné opravy zařízení,
- 100 tisíc cestovné tuzemské i zahraniční,
- 450 tisíc korun externí spolupráce,
- 250 tisíc nájemné a služby, související s nájemným,
- 90 tisíc telefony a internet,
- 25 tisíc poštovné,
- 200 tisíc osobní náklady (dohody o provedení práce),
- 600 tisíc náklady OPTA 2011,
- 645 tisíc náklady kongresů (pronájmy, ubytování, společenské akce, materiálové a technologické
zabezpečení),
- 150 tisíc finanční náklady (pojištění, bankovní výlohy, kurzové ztráty),
- 150 tisíc ostatní náklady (účetní a daňové služby, ostatní služby pro SČOO).

Celkové hospodaření Společenstva by tak mělo v roce 2011 skončit s podobným ziskem jako
v roce 2010, tj. ve výši 500 tisíc korun.

V rámci zviditelnění odborné způsobilosti členů Společenstva navrhujeme výše uvedenou
částku použít na propagační akci ,,100 %".

Děkuji Vám za pozornost.

Oliva Antonín
předseda Revizní komise

Bc. Martina Nováková
členka Revizní komise

Jakub Vrba
člen Revizní komise
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Pondělí Holešovice, Bubeneč,
Troia, Bohnice, Čimice, Suchdol
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Úterý Karlín, Libeň, Kobylisy,
Ďáblice, Letňany, Čakovice, Chabry

N S· 'h Ve' 'I..a ·mIC ove Je prvru
samoobslužná optika

sobcta Klecany, Čelákovice, Úvaly,
Říčany, Stránčice, Velké Popovice

Středa Vysočany, Prosek, Kbely,
Hloubětín, Černý Most, Běchovice

Sami si vyzkoušíte a vyberete obroučky brýlí,
na dotykovém displeji podle předpisu od lékaře
zadáte, jaká skla chcete vyrobit, objednávku
potvrdíte a čekáte, až vám brýle přijdou domů.
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SMlcHOV Pavel Tichý je' spolumaji-
telem internetového obchodu
s brýlemi. Ten sice funguje dobře,
zákazníkům ale chybí základní
věc - možnost si brýle před objed-
náním vyzkoušet. To teď mění ori-
ginální nápad: samoobslužná.optí-
ka sídlící v lékárně Body Pharm na-
proti nákupnímu centru Nový Smí-
chov. První v republice.

"Máme tu vystaveno sto mode-
lů nejprodávanějších obrouček. Zá-
kazník si je může vyzkoušet a zjis-
tit, jestli mu sluší a sedí, Potom si
na dotykové obrazovce vybere
druh skel a zadá údaje z receptu
od očního lékaře. Potom co bě-
hem pár minut vyplní všechno po-
třebné a potvrdí objednávku, vyro-
bíme brýle a pošleme mu je na do-
bírku," popisuje systém fungování
obchodu Pavel Tichý.

Výhoda obchodu bez zaměst-
nanců je zřejmá - brýle jsou ve vý-
sledku mnohem levnější než při
koupi v kamenné optice. Pavel Ti-
chý říká, že běžné modely brýlí na-
bízí automat minimálně o 50 %, a
často až 070 % levněji než "lidská"
konkurence,

"Kvalita je přitom úplně stejná,"
tvrdí Tichý, podle něhož tento způ-
sob prodeje odbourává řadu pro-
středníků, jejichž marže konečnou
cenu brýlí zvyšuje. "Nemusíme na-

příklad platit za pronájem obcho-
du a jeho personál," dodává Tichý.

Kamenné optiky se brání
Autoři samoobslužné optiky zpo-
čátku řešili, kam stojan s brýlemi
a elektronickým kioskem umístit.
Zkoušeli oslovit hlavně obchodní
centra. "Stačily by nám tam čtyři
metry ve stěně na nějaké chodbě,
ale naráželi jsme na odpor kamen-
ných optik. Nakonec jsme se do-
hodli s lékárnou na Srníchově, kte-
rá v obchodním centru přímo
není, ale je přes ulici. Tímto způso- ,
bem bychom chtěli síť automatů
rozšiřovat," vysvětluje Tichý.

Nabídka brýlí k vyzkoušení se
bude postupně obměňovat podle
toho, jak výrobci budou nabízet
nové modely. Všechny se tímto
způsobem vymění během dvou až
tří měsíců.

Prodejce je připraven řešit i situ-
ace, kdy zákazník po obdržení brý-
lí objeví problémy. "Stejně jako
v rámci internetového prodeje má
klient možnost brýle bez udání dů-
vodu poslat zpět a my mu vrátíme
peníze včetně poštovného,"

Navíc u stánku každý čtvrtek sto-
jí dvě hodiny zaměstnanec prodej-
ní firmy, který radí, jak brýle objed-
nat, a řeší i případné problémy.

Ondřej Klnkor



:(3) Je nutné pi(]'Htzc brýl.e
tisuoe korun?
Uvažovali jste někdy nad tím, proč brýle stojí mnohdy více
než televize nebo DVD přehrávač? Vždyť při troše nadsázky,
jde o celkem malé množství kovu či plastu a dvě čočky.

Pro odpověďse stačí zajet podívat na některýzezahraničních
optických veletrhů. Tam uvidíte, o jak velký jde byznys ajaké
obrovské marketingové náklady firmy investují do budování
svých značek. Tímto ale náklady teprve začínají. Další porci
náktadů přidají dovozci a distributoři během importu z Asie
(ano, tam se dnes drtivá většina obrouček vyrábí). Každá
distribuční firma musí platit mzdy obchodním zástupcům,
kteří tankují drahý benzín do drahých aut při objíždění
očních optik po celé republice. A v očních optikách příběh
vysokých nákladů dále pokračuje. Aby se optika uživila, musí
být umístěna na dobré adrese a dobrá adresa samozřejmě
něco stojí. Navíc zaměstnává personál, který v optice musí
být, ar již zákazníci přijdou, nebo ne.

G ~,,,,t"""""'iť' ( •.• :""'1~~~''''·'~-:'r"•.·,,~l",,,,·.,~
~,~'.:):'.iil t~ 1\ .i -"i' ~~(,\ C" '(.:I; ť.";"" li",/; lf.o'," ~ ~~, \, 10\., ~'\'fli

Co ale-tento řetězec nákladů přerušit a spojit jaksi nakrátko?
K čemu bychom potřebovali distributora. když si dokážeme
zboží na zahraničních veletrzích vybrat sami a ve velkém
množství nakoupit přímo u výrobců? K čemu potřebujeme
velký prostor na drahé adrese, když máme optiscont"? .

Ale aby bylo jasno - my nešetříme na kvalitě. Prodáváme
stejné zboží, jaké najdete v nejlepších očních optikách. Že
nernáme značkové brýle? Ne, nernárne a možná nikdy mít
nebudeme. Chceme totiž našim zákaznfkům nabídnout
nejlepší poměr-mezi kvalitouafunkci najedné straněaceriou:
na druhé. A proto před vámi stojí první sarn09bslužná
optika. Říkáme jí optiscont. Věříme, že si dovedete
vybrat brýle sami, stejně tak i přečíst recept a zadat ho
do počítače. Samozřejmě vám jsme nápomocní nápovědou
při objednávce a telefonicky na lince .zák<}.znickéhb.SeJtyisll.
Odměno.\lVárn.budé.fér'ová<;ena. Vždyťsi'pr~d.hekqpulete
tdevi:t.ianiDVD: Kupujetesíllrýle.,.·

L...__ ~,..

Kdo jsme

Ing. Pavel Tichý
Pavel se pohybuje v marketingu oboru
oční optiky od roku 1995. Stál za vzni-
kem informačních serverů Bryle.cz
a Cocky.cz. Od roku 2007 provozuje
Internetovou optiku Bryledomu.cz. Má
na starosti obchodní záležitosti, aktivně
se účastní optických veletrhů v Paříži,
Miláně a Hong Kongu.
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Bc. Daniel Szarvas
Daniel se stará oto; aby kzákazníků'rn,
odcházely brýlE! V p'erfektnf ~valitě,le' .....
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Brýle můžete do 14dřlCl vrátltcully-vám vrátíme
peníze včetně poštovného tam í zpět.* optiscont (čti optiskont). 1. zařízení pro samoobslužný

prodej brýlí za použití elektroníckého kiosku. Pochází ze
spojení slov "optika" a .diskont". 2. Název společnosti
provozující optisconty.
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Od roku 2007 jsme ušetřili našim zákazníkům
celkově milióny korun při nákupu brýlí. ,00



Allegro, cestovní kancelář
Stavovská 8, 10200 Praha 10 tel: i71 960310,602250804

www.allegro.cz email: kontakt@allegro.cz

Cesta do Spojených arabských emirátů na dva veletrhy

VISION-X Dubaj 2011
a

BEAUTY WORLD, WELLNESS, SPA

Předkládáme Vám nabídku na cestu do moderní arabské země - do Spojených
arabských emirátů. Jistě jste již žasli nad tím, co se v Dubaji od roku 1966, kdy zde byla
poprvé objevena ropa, vybudovalo. A tento boom nekončí! Navštivte významné
veletrhy a seznamte se s posledními skvosty výstavby v této zemi, jako je například
první sedmihvězdičkový hotel na světě, lyžování na sněhu nebo na písečných dunách,
nejvyšší budova světa a mnoho dalšího. Spojte příjemné s užitečným.

Veletrh VISION-X se bude v roce 2011 konat již po dvanácté a je v optické branži
hlavní výstavou Blízkého východu. Najdete zde vše z oboru oční optika - brýlové
obroučky, sluneční brýle, licí formy, příslušenství k brýlím a hlavně kontaktní čočky a
nástroje pro optiky.Více najdete na www.vision-x.ae

Veletrh BEUATY VISION se koná paralelně a představí kosmetiku, peci o plet',
parfémy, přírodní produkty péče o tělo, péči o nohy a nehty, mýdla, pěny, chemii a vše
ostatní pro bazény, wellness a lázně.

22.5. Dopoledne odlet z Prahy, večer přílet do Dubaje. Odjezd do hotelu a ubytování.
23.5. Informační schůzka, aklimatizace po cestě u bazénu nebo na pláži.
24.5. Ráno transfer na výstaviště. Pobyt na veletrhu.
25.5. Pobyt na výstavišti.
26.5. Opět návštěva veletrhu, individuální v-olno nebo fakultativně exkurse do Emirátu Abu

Dhabi zaměřená na prodejny s oční optikou.
27.5. Podrobnější seznámení s městem. Okružní jízda Moderní Dubaj a Stará Dubaj.
28.5. Individuální volno ve městě.
29.5. Večer odlet a týž den návrat do Prahy.

V ceně 29.000,- Kč na osobu je zahrnutý let včetně poplatků a letištních tax, zajištění vstupního víza do země,
transfery, ubytování na 7 nocí ve dvoulůžkových pokojích v hotelu 4* v Dubaji, každý den snídaně a večeře
v hotelu /polopenze/, vstup na výstaviště a tlumočení na veletrhu, katalog veletrhu, uvedený doplňkový turistický
program, výlety Moderní a Stará Dubaj/ a služby českého průvodce-tlumočníka, který se skupínou odlétá již
z Prahy a je po celou dobu cesty k dispozici.

Cestu je též možno podniknout individuálně na libovolný počet nocí s odletem a
příletem do Vídně.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte nás hned. Zašleme Vám
přihlášku na cestu.


