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Prohlášení výkonné rady SČOO
k aktivitě skupiny osob vyzývající ke svolání mimořádné valné hromady

2. dubna 2012

Vážení kolegové,

jistě jste již slyšeli, že výkonná rada SČOO byla při letošní OPTĚ v průběhu přednášky Vyšší
odborné školy zdravotnické v Plzni slovně napadána vedoucím jejich vzdělávání panem Zdeňkem
Trnkou a následně panem Richardem Bašteckým (faktickým vedoucím vzdělávání optometrie na
ČVUT v Kladně). Přednáška se měla dle ohlášení zabývat porovnáním práce různých optických
společenstev ve světě, týkala se však ve skutečnosti výhradně osočování naší rady z nedostatečné
práce. Následně byli prý mnozí z Vás kontaktováni skupinou osob (Helena Bernatová, Zdeněk
Trnka, Vít KOlínský, Richard Baštecký, Petr Šimánek, Eva Voříšková, Jaroslava Hloušková,
Miroslava Šlejmarová, Jaroslav Policar, Jiří Chrtek) a vyzváni k poskytnutí Vašich podpisů, které tito
potřebují ke svolání mimořádné valné hromady Společenstva.

Nezbývá nám, než se k těmto aktivitám veřejně vyjádřit tímto prohlášením.

Přednáška pana Trnky při OPTĚ, za žoviálního přizvukování pan Bašteckého, byla podle nás
absurdním vystoupením plným nepravdivých argumentů, a my jsme ji pochopili jako účelovou. Pan
Trnka totiž vede vzdělávání oboru v Plzni, pan Baštecký pak v Kladně, a na hrubé nedostatky jejich
práce a spornost jejich oprávnění takové vzdělávání vůbec poskytovat jsme našimi členy i nečleny
velmi často upozorňováni a je tedy jasné, že k nim budeme muset zaujmout postoj hájící zájmy
našich profesí. Oba pánové tedy zřejmě předbíhají událostem a stěžují si přednostně oni na nás.
Jinak si jejich vystoupení při OPTĚ vysvětlit neumíme. Popravdě, čekali jsme, že se nám za svá
vystoupení později, po vystřízlivění, naopak omluví, neboť mnohé ze slovních útoků by díky jejich
nepravdivosti mohly být považovány i za právně napadnutelné.

~~ - ~~- -~~~~-



Co se týká aktivity shánějící podpisy potřebné ke svolání mimořádné valné hromady: výše zmíněné
zainteresované osoby (z nichž je členy Společenstva pouze polovina) se samy staví do role
mluvčích optické veřejnosti. My však o takové skutečnosti žádné informace nemáme. Nicméně, v
dopise/petici, kterou jste od těchto osob patrně obdrželi, jsou zmíněny body programu jimi
plánované mimořádné valné hromady SČOO a tak nám, jako zákonně zvolené výkonné radě
SCOO, dovolte vyjádřit se alespoň k některým těmto bodům.

Bod 1 "Nestátní zdravotnická zařízení"
Argument, že náš obor trpí za "nedostatečnou komunikaci Společenstva s úřady při projednávání
podmínek provozu NZZ" nám připadá velmi populistický. Ano, máme nyní všichni více práce se
zákonným zařízením našich provozoven, a je nám to všem více či méně nepříjemné, a proto je to
také "politicky" jednoduše populisticky zneužitelné. Předem jsme věděli či přinejmenším tušili a
společně o tom diskutovali před odsouhlasením, že naše rada má usilovat o zařazení profese
optometrie mezi zdravotnické profese, a že nám toto přinese i zmíněné nepříjemnosti. Nikdo si
přece nemohl myslet, že optometrie bude mezi zdravotnické profese sice zařazena, ale že zároveň
bude vyjmuta z povinnosti provádění její praxe v odpovídajících prostorech, podléhajících regulaci o
nestátních zdravotnických zařízeních, které podléhají i provozovny všech ostatních zdravotnických
profesí. Dohodli jsme se na svých setkáních při valných hromadách, že povýšíme naší profesi a
optometrista se stane zdravotnickým pracovníkem, který bude logicky součástí zákona, týkajícího se
všech nelékařských zdravotnických profesí, pro něž bude možno vyjednat pouze částečné výjimky,
které jsme také vyjednali. Bylo by sice velmi příjemné, kdyby mohla mít každá profese zákonem
přesně definované všechny své specifické výjimky a požadavky, ale při rozumném zvážení je toto
samozřejmě nereálné. Jednoduše řečeno, chtěli jsme udělat z optometristů pracovníky, kteří v rámci
zdravotnických služeb zajišťují primární péči o zrak obyvatel, a proto jsme museli "přemístit"
provádění profese z "optik" do "nestátních zdravotnických zařízení" nebo-Ii do provozoven
optometrie, obdobně jako to musejí činit všechny ostatní zdravotnické profese.

Bod 2 "Záruky čistoty oboru"
Ano, i z našeho pohledu se do naší profese derou a parazitují na ní různé aktivity, viz např. Brýle
domů a Optik do domu a jsou v ní různé legislativní nedostatky, jako například formulace
"odborného zástupce", která náš obor velmi poškozuje. Víme o nich, vadí nám, bojujeme s nimi,
snažíme se jim legislativně zabránit. Tyto dnes zřejmé chyby se dostaly do legislativy týkající se
oboru v době, když vznikal živnostenský zákon, tedy přibližně před dvaceti lety a je proto dnes dost
složité je v krátkém časovém horizontu odstranit. V minulosti se našemu oboru nadměrně dařilo a
proto takové podrobnosti nikoho netrápily. Nyní, když začíná být situace realističtější a my obecně
již nevyděláváme tolik a tak jednoduše, potřebovali bychom legislativu okamžitě změnit a omezit
podnikání subjektů, které se nám nehodí. Na poslední valné hromadě zazněla výtka "Dvacet let po
revoluci a kam jsme se dostali! V našem oboru existuje Optik do domu!" Ano je to nemilé, ale jen tak
pro představu, v Holandsku, kde neměli ani komunismus ani revoluci, a kde je optometrie na
nejvyvinutější úrovni v Evropě, připadá na aktivity typu Optik do domu přibližně 17 % veškerého
obratu na holandském opticko-optometrickém trhu! Na takovéto skutečnosti nesmíme zapomínat.
Ano, zakázali bychom rádi podnikání všem, jejichž aktivity se nám dnes nelíbí, ale legislativa byla
utvářena v minulosti a otázkou zůstává, zda je toto vůbec ve všech případech právně realizovatelné.
Navíc a především, zvážíme-Ii současnou tragickou situaci v minulosti nešťastně vzniklou vinou
tenkrát zdánlivě bezvýznamné formulace "odborného zástupce" v legislativě, kterou jsme opět
zdědili od ostatních profesí, mezi které jsme byli zákonem zařazeni a v jejichž poli působnosti tato
žádné problémy nezpůsobuje, pak se musíme pozastavit nad jiným významným a smutným faktem:
kolik z našich kolegů se nechává do pozice odborného zástupce za úplatu pronajmout? Nejde tedy
vlastně především o neetické ničení oboru zevnitř? Jakým zákonem se lze takovému jednání našich
kolegů účinně bránit?

Bod 3 "Jaké výhody nám přinesou změny v předepisování předpisů a vstup optiků do
vznikající komory zdravotnických pracovníků"
O případném "zrušení předpisů" diskutujeme všichni již delší dobu a názory na toto se přirozeně iiší.
Nicméně, vše jsme rozebírali opětovně na poslední valné hromadě SČOO stejně jako názory na
vstup optometristů (samozřejmě ne optiků, jak je uvedeno v petici) do komory nelékařských profesí.
Podívejte se tedy, prosím, do zápisu a usnesení z poslední valné hromady.



Také nám bylo vytknuto, že málo informujeme o tom, co vlastně děláme. Ano, asi v tomto
chybujeme, a měli bychom častěji zveřejňovat více informací. Budeme si to pamatovat a zaměříme
se na to. Často však slyšíme, že informace, které sdělujeme pravidelně ve Zprávách, někteří jejich
adresáti nečtou, stejně jako projevují svůj nezájem o dění v oboru svojí neúčastí na zasedání valné
hromady, ačkoliv jsou v té době přítomni ve vedlejší budově na veletrhu OPTA. Takže na čí straně
je vlastně chyba? O některých našich jednáních navíc ani informovat nemůžeme, dokud nejsou
dovedena do bezpečného konce, neboť bychom mohli vyvést informace mimo obor a situaci při
snahách o různé legislativní změny ještě více zkomplikovat.

Nicméně, pokusíme se být chvíli konkrétnější. Dovolte nám nastínit pár konkrétních příkladů
složitosti posuzování práce nebo zahálky naší rady.

Definování výkonů optometristy.
Aby se optometristé mohli plnohodnotně podílet na primární péči o zrak obyvatel, bude potřeba
jasně definovat rozsah jejich kompetencí tak, aby byli schopni provádět kompletní kontrolu oka,
včetně očního pozadí, což jak víte, je možné pouze při použití farmak. Toto zatím nemohou kvůli
stávající legislativě provádět (viz vyhláška o provádění optometrie) a ve skutečnosti k tomu nejsou
ani dostatečně vzděláváni, jak mimo jiné vyplynulo ze zprávy komise ECOO při jejich ohodnocení
studia optometrie v Olomouci v rámci akreditace Evropského diplomu. Tato komise shledala
studium v Olomouci velmi dobrým, kromě oblasti klinické optometrie. Při práci na definování
budoucích kompetencí optometristů je tedy nutné spolupracovat se vzdělávacími institucemi při
formulování jejich akreditací a plánování budoucích osnov za současného usměrňování legislativy a
definování konkrétních kódů pro provádění těchto kompetencí, což jsou všechno velmi odborné a
složité záležitosti pro tým specialistů. Nicméně, i na tomto jsme již sami v našich skromných
podmínkách začali pracovat. Vše bylo rozpracováno, ale velká část oftalmologů se proti návrhu
razantně postavila, protože se jim logicky takovéto plány našeho oboru nehodí. Samozřejmě jsme
naši práci v tomto neukončili. Probíhají další jednání s různými institucemi, ale přes velké množství
práce jsme zatím daleko nepokročili. Věříme však, že kráčíme dobrým směrem. Na základě našich
nedávných jednání s ministrem zdravotnictví se totiž zdá, že by výsledky naší práce mohly být
konečně zúročeny.

Co se týká úspěšně dokončené práce, mohli bychom zde pokračovat například ve vyjmenovávání
kolik a jaké konkrétní práce nám zabralo bourání cenové regulace. V této záležitosti však při nás
stálo štěstí, neboť shodou různých okolností nastala konstelace, kdy se toto hodilo i státnímu
systému. Z tohoto důvodu jsme zde uspěli a naše úsilí může být hodnoceno jako ukončené s
pozitivním výsledkem.

Ačkoliv jsme po mnoha politických změnách v naší vládě konečně navázali slibně vypadající kontakt
se současným ministrem zdravotnictví, byl zveřejněn nedávno nešťastně formulovaný rozhovor
s ministrem. V něm si osoba píšící tento článek očividně spletla pojem zdravotní sestra s výrazem
zdravotnický pracovník neboli optometrista a sdělila nám, že pan ministr má za to, že předpisy na
korekční optické pomůcky by mohly psát sestry, stejně jako léčit nachlazení! Hrůza ... Pan ministr,
sám lékař, toto jistě neřekl a my jsme ho neprodleně o redakční chybě informovali a požádali o
nápravu, dementi. Velmi málo nás však potěší, když jako reakce na zmíněný článek nám přijde
okamžitě rozzuřený email od osoby podepsané pod .petici" získávající podpisy ke svolání
mimořádné hromady v citovaném znění:

" Vážení .Roleqové", chápu správně, že tento článek je výsledkem nedávného jednání Výkonného
výboru společenstva očních optiků a optometristů!!!!!!!!??????? Adekvátní reakcí by měla být žaloba
na zneuctění našeho oboru a co nejrychlejší nová tisková zpráva s uvedením věci na pravou
míru!!!!!!!!!"



Samozřejmě, milá paní, nejsme tak blbí ani tupí, abychom při jednání pana ministra přemlouvali,
aby přenechal předepisování zdravotním sestrám. Pana ministra jsme o problému neprodleně
informovali (dopis je zveřejněn na našich webových stránkách a je přílohou těchto Zpráv), avšak
nebudeme nikoho žalovat, protože takovýmto neomaleným jednáním rozhodně nechceme naši
profesi zastupovat a zviditelňovat. Zároveň nechápeme, proč jsme za naší práci vinou očividného
nedorozumění zaviněného cizí osobou takto znevažováni a osočováni, a proč nám naopak třeba
nepošlete nějakou pozitivní reakci na podobný rozhovor, který vyšel následně stejný týden v sobotu
s tím samým panem ministrem a ve stejném deníku, ze kterého jasně vyplývá, že je o optometrii
vedením Společenstva velmi dobře informován a stojí na naší straně - vždyť toto je přeci skutečný
úspěch! Nečekáme za naší práci žádné zvláštní odměny a chvalozpěvy, ale přesto máme za to, že
takovéto chování vůči nám není zcela zasloužené ani slušné.

V dokumentu vybízejícím ke svolání mimořádné valné hromady je zpochybněna naše práce ve
smyslu "Co pro nás členy za vybrané příspěvky .... vlastně udělalo????" /myšleno zřejmě výkonná
rada/
Nebudeme se zde dále obhajovat přesným vyjmenováváním aktivit, které jsme za léta práce pro
naše členy udělali, ani o příjmech a výdajích, neboť o těchto informujeme pravidelně bud' v
odborných médiích nebo ve Zprávách SČOO a na valných hromadách. Co se však týče finančních
prostředků SČOO, věříme, že když se naši členové, sami praktičtí podnikatelé, jen krátce zamyslí
nad výší příspěvků, počtem členů, neustále klesajícími příjmy ze zmenšujícího se veletrhu OPTA a
přilepšením z kongresů, tak dojdou k jasnému výsledku: peněz má SČOO k dispozici extrémně
málo. Přijměte prosím informaci, že ... jakkoliv se to zdá nesmyslné, tak kromě sekretariátu
Společenstva všichni Vámi zvolení zástupci tvořící výkonnou radu pracují zadarmo, bez vznášení
nároku na ušlý zisk a dokonce i obecně bez proplácení cestovních výloh na pravidelné schůze rady,
i když někteří z nich cestují přes celou republiku.

Vidíme všude po světě, že díky informačním technologiím nastalo období nadšení ze snadné
vzájemné komunikace a osočování bez zpětné odpovědnosti a snadné medializace podložených či
nepodložených názorů, období změn, převratů a revolucí. Považujeme toto obecně za pozitivní, ale
chceme Vás všechny jen ubezpečit, že si vedení Společenstva neusurpuje moc a netuneluje
miliardy. My jen na základě velmi malého finančního rozpočtu pracujeme dle svého nejlepšího
přesvědčení a v rámci svých schopností a možností, s cílem udržovat vývoj optiky a optometrie a
jejich provozování v naší zemi pod odborným dohledem v harmonickém vztahu k dění
mezinárodnímu a s upřímným snažením, aby náš obor co nejlépe prosperoval a udržel si své
společenské postavení i v budoucnosti.

Vážení kolegové, omlouváme se za toto velmi rozsáhlé rozepisování našeho pohledu na vzniklou
situaci, jehož přiblížení jsme však považovali za nutné.

Víme, že nejsme dokonalí a věříme, že by někteří dovedli vykonávat naše pozice snad lépe. Byli
jsme však zákonně zvoleni Vámi, členy SČOO, do svých pozic na své funkční období, o svých
činnostech a hospodaření informujeme každý rok na valné hromadě a i letos v únoru na ní byly naše
aktivity minulé i budoucí schváleny. Svědomí máme naprosto čisté a nevidíme tedy důvody,
abychom se kvůli podle nás silně nepravdivým argumentům uchylovali ke svolávání mimořádné
valné hromady za peníze, kterých je nedostatek. V případě zájmu našich řádných členů se však
samozřejmě svolání valné hromady nebráníme.

Děkujeme za podporu, kterou nám mnozí z Vás vyjadřují, a přejeme Vám obchodně úspěšné jaro!

S přátelským pozdravem

Vaše výkonná rada SČOO
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"Předepisovat brýle a léčit
nachlazení mohou i sestry"

Šéf zdravotnictví chce dát sestrám mnohem více pravomocí

PRAHA (lep) Víc
pravomocí chce svěřit do
rukou zdravotních sester
ministr zdravotnictví Leoš
Heger (TOP 09).
Vedení porodů a péče o tě-
hotné v rukou porodních asisten-
tekje podle něj prvním krokem
k jejich emancipaci.

Co dalšího plánujete?
Nedávno mě oslovila například
společnost, která sdružuje opto-
metristy, což jsou lidé věnující se
vyšetření zraku. Myslím, že není
problém, aby třeba brýle předepi-
sovaly standardní všeobecné zdra-
votní sestry, protože vyšetřit oko a
určit, jaké brýle potřebuje, není
nic složitého, pokud tam nejsou
nějaké nemoci a není třeba zásah
lékaře. Takže to bychom taky rádi
otevřeli. A takových věcíje samo-
zřejmě víc, ostatně máme to v koa-
liční smlouvě - zvyšování pravo-
mocí a kompetencí sester; takže
naplňujeme, co jsme slíbili.

Kde berete inspiraci? Je to podle
modelu nějaké země?
V zahraničí je to běžné. Například

v Dánsku přijímají zdravotní
sestry i lehčí pacienty a léčí
jim například nachlazení
nebo banální nemoci dětí.
Není nutné, aby u všeho byl
přítomen lékař, viděl pacienta a

vyšetřil jej, když na to mají sestry
vzdělání.

To znamená, že by lidé s banál-
ním nachlazením už "neotravova-
li" lékaře?
Jsou země, kde to tak funguje. Zlev-
ňuje to systém, lékaři by se měli za-
bývat důležitými věcmi. A samo-
zřejmě musí být dobře nastavena
pravidla pro takové rozdělení kom-
petencí.

To vzbudí asi hodně odporu ...
S tím počítáme.

Říkáte, že to zlevňuje systém, tak-
že cílem je ušetřit?
Ano. Tím, že peníze v mnohých pří-
padech nepůjdou za lékařem, ale
takzvaným nositelem výkonu
bude sestra, které se peníze v sa-
zebníku přepočítávají jinak, pomů-
že to poj išťovnám uspořit.

ROZHOVORY MINISTRA
ZDRAVOTNICTVÍ ČR
LEOŠE HEGERA PRO MF DNES

Dne 21.3. 2012 byl zveřejněn krátký
rozhovor "Předepisovat brýle a léčit
nachlazení mohou i sestry", který
rozhořčil naše členy a na který jsme
okamžitě reagovali s žádostí o
vysvětlení (sken dopisu na druhé
straně).

Vzhledem k termínu vydání Zpráv
Společenstva jen několik dní po
odeslání našeho dopisu jsme zatím
reakci pana ministra neobdrželi.

Jakmile budeme mít odpověď pana
Hegera k dispozici, zveřejníme ji bez
odkladu na našich webových stránkách
(www.scoo.cz)

Rozsáhlý rozhovor vyšel 24.3.2012,
výňatek viz níže.

SOBOTA 24. BŘEZNA 2012
MF DNES

Rozhovor zástupkyně šéfredaktora Martiny Riebauerové s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem
v plném znění na http://scoo.cz/novinky/rozhovor-s-ministrem-hegerem

Výňatek z rozhovoru, týkající se profese optometristů a měření zraku zde:

Otázka:
Pak jste navrhl, aby některé pravomoce lékařů přešly na sestry.

Odpověď:
To byla pro lékaře další rána. Ano. Každý doktor toho chce dělat co nejvíc, to zaprvé. A zadruhé, do
medicíny vtrhly po éře socialismu komerční zájmy, cožje legitimní, nic odsouzeníhodného. Dobrým
příkladem jsou třeba optometristi. To jsou lidé, kteří mají vzdělání, aby mohli předepsat brýle.
Oni to umějí, akorát to očaři nechtějí. Protože v zemích, kde optometristi fungují, je poloviční
počet očních ambulancí.



stoo SPOLEČENSTVO ČESKÝCH
OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ

V~žený pan
dQc.MUDr. Leoš Heger, CSc.
ministr zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 1

V Praze 26. března 2012

Vážený pane ministře,

dovolte mi, abych jménem všech členu Spol~čenstva českých optiků a optometrtstě
vyjádřil zděšení a kategorický nesouhlas s článkem etištěnýmdne 21.320'12 v deníku
ONES, tedy s Vaším vyjádřením tY.kajícím se možností určovat reřrakčnl vady zdravotními
sestrarrti. Pevně věřím.že se jedná o omyl, který snad vznikl při Vašem rozhovoru s
redaktorem zmiňovaného denřku, neboť při jednání zástupců SČOO s Vámi na Ministerstvu
zdravctniotv', které je v článku citováno, Jsme se aní jedl1fmsJovem nezmínili o tom, že by ze
strany SČOO bylo o něčem takovém uvažováno. Naopak jsme hovořili o možnosti využiIJ
optometristů v České republice, kteří zřskávajřvzděláni pro tuto práci na vysokých školách, k
posílení primární péče, Ozrak, Nedovedeme si představit, že by bylo možné anulovat tímto
nepochopitelným záměrem celý vzqělávacJ systém, který byl pro obor optometne vybudován.
TofovYJádření se dotýká í lékařů-oftalmolóqů a.je zcela.nepňpustné, aby takto vysoce
odhorná činnost byla svěřena do rukou zdravotních sester, které v rámci svého vzdělávárif
JSQU zaměřeny na zcela jiné činnosti a proto nemohou býti využity pro tento specializovaný
druh zdravotnických výkonů.

Podklady, které jsme Vám doruěill, tj. tzv. Wasemanova studře, hovoří jasně o roli
optometrístů v péči o zrak, Porovnává systémy ve Francii, Velké Británii a ~Spolkové
republice Něme.oko, a anizdese nenajde zmínka o tom, že by se uvažovalo o nahrazení
práce oftalmologů, resp. optorrretristů, "standaronř'všeobecnou zdravotní sestrou.

Dovolte mi, vážený pane ministře,abychVás požádalo stanovisko, které by uvedlo
tuto záležitost na pravou míru. Musimkonstatovat, že předmětný článek vyvolal velice silnou
negativní reakcí členů Společ.enstva. Doufám, že se Jedná pouze o nedopatření a brzy
(i)'bdržfme Vaši odpověď, která vzniklou situacl vysvětlía uklidní pobouřené kolegy i mě
samotného. V reakci na tento článek jsem totiž obviňován z poškozování zá]mučlenů
Spofečenstva, a to mi opravdu nemúže být lhostejné. .

Vážený pane ministře, předem děkuji za Vaši brzkou odpověď a přijměte, prosím,
moje ujištění, že jsme kdykoliv přlpravení k jednání, a to buď přímo s Vámi nebo s některým
z Vašich spolupracovníků, kteří se danou problematikou zabývají.

~acnur-~·='~··----~~
prezident SČOO

NOVOPVOli,sKAí01Q/14, l4i2 01 PRAHA,f,ez
!Č:4'577,:W~. OIC:Cí45773:09Z' WWW4f:OÓ.~,z

.adreSáiNóvodvorsk~ 1010/14, 14201 Praha4.. CI, telJfax:+420 261341216
'e,maUtS~oo@SCQO;cz,Č. ú" 0281Q55349/0BOO~ d.ič: eZ45773Ó92, i'::45173092



Zápis

z jednání Valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů,

konané v pátek 24. února 2012 od 17:00 v Brně, v Press Centru pavilonu E Výstaviště.
Valné hromady se zúčastnilo 54 členů SČOO, včetně členů výkonné rady.

A) Zpráva o činnosti výkonné rady SČOO

Prezident Společenstva, pan Beno Blachut, přednesl zprávu o činnosti výkonné rady
SČOO v roce 2011.

B) Zpráva revizní komise za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012

Předseda revizní komise, pan Antonín Oliva, přednesl zprávu revizní komise o
hospodaření SČOO v roce 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012.

C) Diskuse

1) Pan Vít Kolínský vznesl dotaz, co výkonná rada udělala nebo hodlá udělat v zájmu
omezení aktivit ničících zdravé fungování českého opticko-optometrického trhu, jakými
jsou konkrétně samoobslužné optiky, aktivity "optik do domu" a podobné.

Pan Beno Blachut za výkonnou radu vysvětlil, že absolvovali schůzku na MPO, při které
proběhlo jednání na toto téma s řediteli odboru; připravuje se další schůzka v měsíci
březnu, která snad povede ke konkrétním závěrům, tedy směrem ke změně ve znění
Živnostenského zákona ve smyslu vypuštění současné existující možnosti vykonávání
profese prostřednictvím tzv. "odborného garanta". Touto problematickou záležitostí se
tedy výkonná rada v současnosti ve zvýšené míře aktivně zabývá. Pan Blachut také
vyzval k zamyšlení nad tím, kolik našich kolegů je ochotno za úplatu pozici odborného
garanta vykonávat a poškozovat tak svoji vlastní profesi.

Pan Kolínský oponuje tím, že nechápe, jak případné vypuštění "odborného garanta"
z legislativy zamezí vykonávání výše zmíněných aktivit.

Členové výkonné rady vysvětlují, že kromě vypuštění "odborného garanta" zároveň usilují
o zařazení profese do tzv. přílohy 5 Živnostenského zákona, čímž by profese byla
zařazena mezi ty, které může vykonávat výhradně a pouze osoba v oboru zákonně
vzdělaná, tím pádem by sice např. aktivita "optik do domu" mohla existovat, musel by jí
ale vždy vykonávat pouze vzdělaný optik nebo optometrista a situace by se také
zkomplikovala pro existenci samoobslužných optik.

Pan Kolínský se domnívá, že činnost samoobslužných optik by se dala jednoduše
právně napadnout například kvůli neodbornérnu měření PO apod.

Členové výkonné rady vysvětlují, že situace tak jasná a jednoduchá není. Případ zadali
renomované právní kanceláři, která po zevrubné analýze situace došla k závěru, že
v rámci stávající legislativy je činnost samoobslužných optik právně v pořádku.

Pan Blachut oznámil, že s ohledem na znepokojení kvůli existenci samoobslužných optik
výkonná rada napsala dopis zodpovědné osobě - panu Danielu Szarvasovi, poté
následovalo osobní jednání s ním. Pan Szarvas informoval, že bez problémů formálně
prošli mnoha kontrolami hodnotícími jejich činnost ve vztahu k prováděcí vyhlášce o
činnosti očního optika.
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2) Pan Chrtek přečetl výňatky z textů z internetu, zabývajících se nabídkou školení ve
smyslu nově vzniklého pojmu "optický poradce" a poté oznámil, že když výkonná rada
umožňuje existenci takových textů na internetu, tak s okamžitou platností ukončuje své
členství v SČOO a následně opustil jednací místnost.

Pan Blachut, již v nepřítomnosti pana Chrtka, oznámil, že výkonnou radu taková reakce
velmi mrzí, ale že ji plně nechápe. O tomto problému rada samozřejmě ví a řeší ho,
konkrétně, že veškeré potřebné argumenty k zamezení činnosti "optického poradce" byly
zpracovány a zaslány před několika měsíci ministrovi průmyslu a obchodu a následná
jednání budou probíhat během letošního roku.

3) Paní Skálová vznesla návrh, aby Společenstvo řešilo žádost k úhradám pojišťoven
ohledně zvýšení cen DPH (i když rada ve Zprávách svým členům oznámila, že toto musí
iniciovat výrobci - ti se však tímto zabývat nehodlají). Rada by se měla s výrobci sejít a
vyzvat a podpořit je v komunikaci s pojišťovnami. Zároveň navrhuje, aby rada řešila
možné zrušení korekčních předpisů.

Členové rady vysvětlili, že ve vztahu k výrobkům (např. brýlové čočky) se tímto
doopravdy zabývat nemohou, mohou se ale zabývat ohodnocením cen za výkony optika
(např. za zábrus) a v této oblasti s pojišťovnami situaci řešit. Zároveň oznámili, že
pravděpodobně proběhnou změny v oblasti 75 % marží na brýlové čočky a že návrh na
zrušení předpisů byl již před 4 měsíci předán na Ministerstvo zdravotnictví - toto se však
nebude dotýkat předpisů pro děti do 15 let, seniory nad 65 let a pro osoby s tělesným
postižením. Otázkou však zůstává, zda všichni odborníci v oboru doopravdy chtějí, aby
ke zrušení předpisů došlo.

Pan Kolínský navrhuje využít jednání valné hromady k hlasování o zrušení předpisů.

Pan Vymyslický kvůli objektivnímu zvážení situace před hlasováním informuje, že např.
na položku IV 91102 bylo v roce 2010 vydáno 68 mil. Kč. a že celkem bylo v roce 2010
ve věkové skupině 15 až 65 let vydáno 58 mil. Kč a že celkem bylo v roce 2010 vydáno
na předpisy 190 mil. Kč., o které obor případně přijde.

Paní Skálová vznáší názor týkající se proplácení cen VZP: stávající ocenění kódů
nedostačuje provozu optiky; ceny jsou nízké i s ohledem na zvýšení cen DPH v roce
2012.

Členové výboru oznámili, že se situací zabývají, ale jen v oblasti, do které mohou
zasahovat, tedy: vypracovávají kalkulaci ohodnocující aktivity prováděné optikem (např.
zábrus a-výměna brýlových čoček na vlastní obruby), což jako jediné nejsou záležitosti,
kterými by se měli zabývat výrobci, tyto aktivity by mělo ohodnotit a vyargumentovat
SČOO.

Pan Mencák vznesl námitku, že podle něj, jako zástupce starších optiků, je ukončení
součinnosti s oftalmology špatné, uškodí renomé optiků.

Názor pana Mencáka podpořila členka Společenstva z Ivančic, která považuje zrušení
předpisů za zcela špatné a neví, jak by tento krok vůbec vysvětlila svým zaměstnancům.

Následně vznikla velmi živá diskuse mezi zúčastněnými členy SČOO o výhodách a
nevýhodách případného zrušení předpisů a následně došlo k žádosti zúčastněných o
hlasování o této záležitosti.
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Byla formulovaná otázka k hlasování: Má výkonná rada usilovat o zrušení předpisů pro
pacienty mezi 15 - 65 lety a naopak o zachování předpisů pro děti do 15 let, seniory nad
65 let a pro zrakově postižené?
(podrobnosti a výsledky hlasování jsou uvedené v Usnesení z valné hromady)

4) Výkonné radě byl podán návrh, aby zveřejňovala v periodikách jména osob a názvy
společností narušujících etické působení v oboru, aby všichni věděli "o koho" se jedná.

Pan Rudolf sdělil, že se toto ve zvýšené míře dít bude a že co se týče např. komunikace
s panem Danielem Szarvasem, tato bude kompletně v periodikách uveřejněna, jakmile
v publikovatelné míře proběhne.

D) Usnesení

Pan Panenka z výkonné rady přečetl usnesení Valné hromady, které bylo schváleno
všemi zúčastněnými s výjimkou jednoho, který se hlasování zdržel; proti nebyl nikdo.
(Podrobnosti hlasování jsou uvedené v dokumentu Usnesení Valné hromady)

Zápis zpracovali:
Ing. Jiří Panenka a Ing. Pavel Šebek
25.2.2012
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Usnesení Valné hromady SČOO 2012

konané v pátek 24. února 2012 od 17:00 v Press Centru pavilonu E
brněnského Výstaviště (BW).

Valná hromada:

• bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2011 a návrh
činnosti na rok 2012

• schvaluje revizn í zprávu za rok 2011 a návrh rozpočtu na
rok 2012

• hlasovala o otázce ohledně zrušení poukazů na brýle ve
znění: "Jste pro, abychom iniciovali zrušení poukazů na
brýle pro pacienty od 15-ti let do 65 let věku, při zachování
poukazů pro zrakově postižené?"
.... s výsledkem 37 pro, 6 proti, 1 se zdržel hlasování

• bere na vědomí práce na ustanovení komory pro
nelékařská zdravotnická povolání

Návrh usnesení z valné hromady byl schválen všemi
zúčastněnými s výjimkou jednoho, který se hlasování zdržel;
proti nebyl nikdo.

(z prezenční listiny vyplývá, že několik osob jednací místnost
v průběhu jednání opustilo).

Zapsali a zpracovali:
Ing. Jiří Panenka a Ing. Pavel Šebek
25.2.2012

~~~
prezident SČOO
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Zpráva revizní komise SCOO za rok 2011

V ážené dámy a vážení pánové,

před tím, než Vás seznámím s výsledky hospodaření, dovolte abych zhodnotil
plnění usnesení z poslední valné hromady, konané dne 25. února 2011:

- představenstvu zpracovat kampaň 100% kvalita
- zahájit jednání k úpravě živnostenského zákona ve smyslu zajištění jednoho

kvalifikovaného optika na jednu provozovnu oční optiky.

Obě usnesení jsou rozpracována a intenzivně se pracuje najejich realizaci.

Revizní komise pracovala průběžně během uplynulého roku, výsledky své
činnosti probírala jak na 9 pravidelných zasedáních, tak 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 31.12.2011 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)

Hospodaření Společenstva lze stručně shrnout do těchto základních údajů:

Příjmy
a) Celkové příjmy činily téměř 2,9 mil. Kč, oproti roku 2010 pokles o 500 tisíc Kč

a to z důvodu poklesu příjmů z provizí výstavy OPTA o 3 10 tisíc Kč, za
Optometrii došlo k poklesu o 155 tisíc Kč a došlo také k mírnému poklesu
ostatních příjmů.

b) Hlavními zdroji příjmů by LY:
- výstava OPIA - 730 tisíc Kč (v roce 2010 to bylo 1,04 mil. Kč)
- kongres Optometrie - 1,265 mil. Kč (v roce 2010 to bylo 1,42 mil. Kč)
- členské příspěvky - 632 tisíc Kč (v roce 2010 to bylo 700 tisíc Kč).

c) Ostatní příjmy činily 165 tisíc Kč.

Výdaje:
a) Celkové výdaje činily 2,58 mil. Kč, oproti roku 2010 pokles o 220 tisíc Kč.
b) Z toho výdaje na hlavní činnost činily 709 tisíc Kč a hospodářskou činnost

1,872 mil. Kč.
c) Docílili jsme tak zisk před zdaněním ve výši 280 tisíc Kč (vloni 555 tisíc Kč)
d) V roce 2011 nám v poměrně složitém zdaňování neziskových organizací vznikla

povinnost k dani z příjmů ve výši 6 tisíc Kč, takže čistý zisk činil 274 tisíc Kč.
e) Z ostatních daní jsem odvedli do státní pokladny 90 tisíc Kč na daň z přidané

hodnoty a 17 tisíc Kč na dani ze závislé činnost (známé spíš jako daň ze mzdy).



V ážené dámy a vážení pánové,

poté, co jsem Vás seznámil s výsledkem hospodaření za rok 2011, dovolte,
abych Vám předložil návrh rozpočtu na rok 2012:

a) na členských příspěvcích vybereme 600 tisíc Kč ( o 32 tisíc Kč méně)
b) příjmy z OPTA 2012 budou 750 tisíc Kč na úrovni roku 2011
c) příjmy z Kongresu budou 1,25 mil. Kč na úrovni roku 2011
d) z OPTA a Kongresů očekáváme tak zisk 900 tisíc KČ
e) za školení, vydávání osvědčení a inzerci v našich časopisech očekáváme 157

tisíc Kč
f) ostatní příjmy (např. úroky) očekáváme ve výši 3 tisíc Kč.

Celkové příjmy by tak měly činit 2,76 mil. Kč.

Ve výdajové části rozpočtu musíme pokračovat v trendu snižování fixních nákladů,
celkové výdaje v roce 2012 by měly činit 2,36 mil. Kč, z toho:

- 40 tisíc kancelářské potřeby,
- 50 tisíc náklady časopisů (balné, poštovné, distribuce)

15 tisíc drobné opravy zařízení
- 40 tisíc cestovné tuzemské i zahraniční
- 510 tisíc externí spolupráce
- 210 tisíc nájemné a služby související s nájemným
- 40 tisíc telefony a internet
- 5 tisíc poštovné

120 tisíc osobní náklady (dohody o provedení práce)
- 350 tisíc náklady OPTA 201l
- 750 tisíc náklady Kongresů (pronájmy, ubytování, společenské akce,

materiálové a technologické zabezpečení, atp.)
- 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 skončit v roce 2012 se ziskem ve
výši 400 tisíc Kč.

Děkuji Vám za pozornost.

{

Oliva Antonín Gt,~'\,,-,,--
předseda Revizní komise

Vrba Jakub
člen Revizní komise



Otevřený dopis panu Zdeňku Trnkovi
Hradec Králové 20.3.2012

Ahoj Zdenku,
jsme spolužáci, něco jsme prožili při studiu optiky, něco při optometrii, takže se tak trochu
známe. A protože tě znám jako dobrého mluvku, o to víc mě překvapilo, že na seznamu
přednášek na Optě 2012 byl i tvůj příspěvek.
Zajímavé téma versus kontroverzní přednášející. Co se mi v tu chvíli honilo v hlavě, je
nesdělitelné. Copak Zdenál jde do sebe? Že by nám chtěl sdělit nějaké seriozní informace a
obohatil naši mysl? Že by pro své kolegy pracoval zadarmo? A mé očekávání? Těšila jsem se
alespoň na seriozní data, např. o podobných sdruženích okolo našich hranic, o tom kolik je
v které zemi optiků, optometristů k počtu obyvatel, kolik z nichje v nějakém oborovém
sdružení, jaké mají členské příspěvky, jakou mají legislativu, co dělají, co je trápí. K mému
zděšení jsi nastoupil na plac s jedním nic neříkajícím obrázkem a začal jsi pálit od boku
mnoho lží, pomluva útoků na Společenstvo optiků a optometristů. Pravda je, že za některé
výroky j si se na konci omluvil. Připadala j sem si jako někde v hospodě u piva, kde zhrzený
manžel nadává na svoji manželku.
A tak se ptám, opravdu máme v SČOO tak zlé lidi?
Oba jsme vystudovali optometrii na tzv. doškolováku, protože nebyla jiná možnost. Když se
rodil zákon o nelékařských povoláních, kde se mělo legalizovat povolání optometristy, ve
vyhlášce znělo, že optometristou může být jen vysokoškolsky vzdělaný odborník s titulem Bc.
nebo Mgr., který získal studiem vysoké školy lékařské nebo přírodovědecké se zaměřením na
optometrii. Copak by dělalo asi tak 80% optometristů z doškolováku v této zemi? Včetně mě
a Tebe? A tak jsme rychle zapomněli na to, kolik úsilí, času a nervů stálo naše předsednictvo
SČOO aby seriozně zdůvodnili původní studium optometrie a nebyla zahozena a poničena
práce mnoha šikovných a pracovitých kolegů. Děkuji jim za to! A co jsme dělali v tu dobu
my ostatní? Někdo hrál golf, někdo cestoval, někdo dělal děti. ©
Od doby, kdy jsem členem tohoto společenství jsem nechyběla na žádné Valné hromadě,
která, jakje notoricky známo, je vždy tradičně na Optě v pátek v 17 hodin. Komu na jeho
práci záleží tam je. Když nám všem šlo o zrušení regulace cen v oční optice byla zde hojná
účast. Diskutovalo se, bylo zde slyšet použitelné názory i nářky pokutovaných optiků. Ale
vždy se nám dostalo trpělivého vysvětlování v boji s úředníky ministerstva, s dobrým
poradenstvím ze strany předsednictva SČOO co dělat když .... ale i výzvou všem optikům, zda
by nepomohli v této problematice i známostí s politiky či jinými úředníky. Nevím zda bych já
ve stejné situaci, kdy selhávají všechny oficiální cesty a zákonné postupy chtěla v tomto boji
pokračovat. A přece to dokázali. Děkuji jim za to! Kdo jim pomáhal? Myslím si, že na to byli
častěji sami, jako sedm statečných.
Také mám v paměti, kdy předsednictvo s námi diskutovalo na valné hromadě o legalizaci
povolání optometristy. Co to s sebou nese za klady i povinnosti. A zde zazněla i informace, že
legalizovaný optometrista také bude muset své povolání vykonávat v nějakých prostorách a
v nějakých podmínkách, takže to určitě zasáhne všechny optometristy a některé více, některé
méně. Ajen blázen by si mohl myslet, že tyto prostory by se nějak výrazně mohly lišit od
prostor, kde vykonává své povolání oční lékař. Myslím, že zde nemusím zdůrazňovat mnoho
důrazných připomínek ze strany Společenstva k tomuto zákonu o nestátním zdravotnickém
zařízení. O vybavení těchto prostor přístroji, které ke své práci nepotřebujeme atd.



A zase mohu jen hluboce smeknout před nekonečným soubojem s úředním šimlem ve
vládních institucích. A jen díky tomuto úsilí dnes neměří oči švadlena nebo číšník v obchodě
mezi stojany s brýlemi. A pokud se tak někde děje, takje to opět zodpovědnost našich kolegů,
kterým taková optika patří.
Je bláhové si myslet, že SČOO je vykonavatelem spravedlnosti.
Když se jen trochu ohlédnu zpět na "bohaté" roky, kdy bylo jednodušší prodávat brýle,
kontaktní čočky a měřit oči. Všem se dařilo dobře a přece se nadávalo a kňučelo, že by to
mohlo být lepší. To je prostě ta naše povaha česká.
Přišel internet, každý najednou měl kolem sebe moc konkurence, začalo i v našem oboru
podnikání na hraně zákona. Samozřejmě i mně se nic z toho nelíbí. Také bych chtěla při cestě
do práce na posledních 200 metrech vidět jinou realitu než 5 dalších očních optik
s nepochopitelnými slevami, několik second handů nebo vše za 39,- Kč. Trápí to mě i Tebe,
trápí to členy SČOO i nečleny. Pokud jsem dobře poslouchala na minulých valných
hromadách, máme tak "dobré" zákony, že je to vše legální. Přesto SČOO hledá řešení, pracuje
na tom a prožívá určitě opět zklamání z nemožné realizace dobrých nápadů. A co bychom
měli dělat my ostatní? Myslím si, že by stálo za to přiložit ruku k dílu. Seriozně diskutovat se
Společenstvem, dávat návrhy, pomáhat svými známostmi a tak podobně. Je lehké někde
v teple pomlouvat práci druhých, o které nevím vůbec nic. Urážet někoho za to, že poctivě
pracuje a přitom sám nedělat nic.
Zdenku, proč jsi mluvilo německých opticích, jak pro ně jejich sdružení předvádí novinky na
trhu? Proč jsi třeba neřekl, že pro německé optiky a optometristy je věcí prestiže být členem
optického sdružení? To my tak hrdí nejsme. Že každoroční Kongres optometrie a nyní i
optiky, který pro nás pořádá SČOO je příjemný podnik pro naše vzdělávání v našem oboru.
Že i názor, že se nic nedělá pro optiky se snažili pánové z předsednictva SČOO vyslyšet a
několik přednášek bylo zajímavých i pro oční optiky. Zúčastnil ses někdy takovéto akce?
Dokážeš někdy ocenit zodpovědnou práci pro druhé od jiných? To totiž není jen bouchnout
do stolu někde v hospodě po 5 pivech a říct (s nadsázkou) "všichni jste hloupí, já to udělám
lépe a možná hned" ©
Proč, když Ti na našem oboru tak záleží, nejsi členem Společenstva? Proč v něm něco
neděláš? Já vím, neplatil jsi příspěvky, tvé členství bylo ukončeno, ale nebyl jsi vyškrtnut,
nejsme ve straně! Stejně tomu bylo i s tvým členstvím v České kontaktologické společnosti.
Proč přijedeš jednou za čas na nějakou akci, veřejně zde pomluvíš snad vše co bylo uděláno,
aniž by ses o tom osobně a seriozně přesvědčil? Co je platné, že ses za své velké přehmaty a
osobní urážky pak omluvil, nechal ses poplácat po ramenou a jel jsi na golf?
Od Opty uplynul skoro měsíc a já tento nepříjemný pocit z Tvého vystoupení mám stále
v sobě,a tak volím tuto formu otevřeného dopisu Tobě, mému kolegovi, až teď, když jsem
trochu vychladla. Nechci tě osočovat nebo napadat, ale opravdu je nutné tady veřejně
pranýřovat poctivě pracující kolegy?
Musím se v duchu smát při setkání s ostatními optiky, kteří se mě ptají na různé, pro mě
známé informace z oboru a já jim odpovídám se slovy, to bylo přece ve zprávách
Společenstva! A dostane se mi většinou odpovědi: "No jo, ty já nečtu, nebo já nejsem
členem."



Co na to říct? Asi si optici - podnikatelé často neuvědomují, že pokud chtějí pracovat na sebe,
musí se o vše starat sami, zjišťovat si novinky v oboru, nové zákony, vyhlášky a podobné,
mnohdy práci ztěžující pravidla, pracovat s vlastním marketinkem a většinou se starat i o své
zaměstnance. Prostě nic za nás nikdo neudělá a neznalost neomlouvá.
Ze všech stran teď slyšíme jen jak zákazníků ubývá. Otevírají se další optiky, přibývají šílené
akce a slevy, které sráží cenu kvalitních produktů, oční chirurgie prožívá nebývalý boom,
vyšetřuje se zadarmo, naše práce a vzdělání jde do kytek ....
A Společenstvo s tím nic nedělá!
Proč to nějak nereguluje?
Každého to trápí, včetně SČOO, ale většinou se každý ve svém závěru uchýlí k myšlence
nějaké regulace.
A tak se Tě ptám, nepřipadá Ti tato současná doba poněkud trapně komická? Jedni pracují,
druzí nadávají, třetí kritizují a všechny nás trápí stejné bolesti. Jak to, že se nemůžeme
domluvit a společně proti všem nešvarům v oboru bojovat i za cenu vlastní nepohody? A ne
nějakou regulací po česku typu: Ať sousedovi chcípne koza, když já žádnou nemám". Nebo
po našem: "Ať se reguluje otevírání jiných optik v mém okolí, ale až já si budu chtít otevřít
optiku vedle Pepy, tak mě to musí dovolit".
A stejné je to i se zrušením některých poukazů na brýle. Opět se o tom na valné hromadě
diskutovalo, opět bylo řečeno, že pokud to chceme (bylo odhlasováno, i v jaké formě), tak že
to bude opět s klady i zápory, které to přinese. A zase se vše bude opakovat.
Tak safra kde jste všichni se svými nápady, kdo to za nás bude dělat? Hlasitými útoky se to
nevyřeší!
Ráda přijedu i na valnou hromadu v jiném termínu než je tradičně. Jen až se bude hledat
termín a místo, tak nesmíme zapomenout, že to nesmí být pro nikoho daleko, nesmí být
hezké počasí, protože to jsme všichni na chatě nebo sportujeme, nesmí pršet nebo snad
chumelit, to je blbá cesta autem a pozor ať nejsou v tom termínu náhodou prázdniny, třeba
budu hlídat děti sousedům ..... ©
Žijeme přeci v Čechách!
A tak Tě veřejně žádám o odpověď na můj otevřený, i když trochu chaotický dopis, jsou to
prostě mé pocity. Zkus se zamyslet a sdělit mně a snad i ostatním Tvé názory, nápady i Tvůj
pocit, kam se ubírá náš obor.

Šárka Stašová
Oční optik, optometrista
Hradec Králové



DROBNÁ INZERCE

Absolventka oboru oční optik (ÚSO) z roku 2011 hledá práci v Praze a okolí v dosahu
pražské integrované dopravy.
e-mail: plasilova15@seznam.cz, mobil: 732568275

Jsem studentkou 2. ročníku ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství - obor Optika a
optometrie. Měla bych zájem o praxi (i bezplatně) na několik hodin týdně práce v refrakční
místnosti. Lokalita: PRAHA. Kontakt Barbora Kohoutková, BaraKohoutkova@seznam.cz;
+420 603 796 255.

PROSBA ZE SEKRETARIÁTU

Vážené členky, vážení členové,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění Vašich kontaktních údajů na našich
webových stránkách (www.scoo.cz).

Do chráněné oblasti se přihlásíte na stránce "Účet".
Vaše přihlašovací jméno je Vaše členské číslo (případně na vyžádání sdělíme)
Vaše heslo pro první přihlášení: Vaše příjmení bez diakritiky (př. sebesta)
Heslo si můžete po prvním přihlášení jakkoli měnit.

Po přihlášení máte možnost upravit si Váš profil. Budeme rádi, pokud nám vyplníte
adresu, telefon a především Vaši e-mailovou adresu.

E-mailová komunikace:
Pro hromadnou komunikaci s Vámi a možnost Vás bezodkladně informovat o
důležitém dění potřebujeme Vaši aktuální s-mailovou adresu, prosíme Vás o její
vyplnění. Pokud adresu ještě nemáte vyplněnou, vidíte pouze fiktivní adresu, která
obsahuje Vaše členské číslo, tu je třeba přepsat Vaší faktickou s-mailovou adresou.
Členové, kteří projevili zájem po jedné z výzev loni, a noví členové, kterým
přidáváme uživatelský profil k již vytvořené databázi, mají tyto údaje již vyplněny, zde
prosíme o kontrolu, případně opravu či doplnění.
Máte-Ii zájem o e-mailovou komunikaci, označte, prosím, příslušné políčko.
Pokud takto nechcete být kontaktováni, nechte pole nevyplněné.

Odběr Zpráv e-mailem:
Pokud máte zájem o odběr Zpráv Společenstva elektronickou formou, zaškrtněte,
prosím, toto políčko.
Tyto Zprávy již někteří z Vás na základě svého zájmu dostanou elektronickou poštou.
Odběr Zpráv elektronicky je možnost, nikoli povinnost. Ti z Vás, kteří dávají přednost
papírovým "hmatatelným" Zprávám, je samozřejmě obdrží běžnou poštou.

Předem Vám moc děkujeme za pomoc.


