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Vážené dámy, vážení panové,

chtěl bych využít příležitosti vydání optických zpráv k tomu, abych Vás pozval k účasti
na letošním kongresu, který pro Vás Společenstvo připravuje. Motlem kongresu, jenž vzniká
za podpory generálních sponzorů Optika Čivice, Johnson &Johnson Vision Care a dalších
firem, je Dáváme zrak pro život, což vyjadřuje hlavní poslání optiky a optometrie.

Kvalita a vysoká odbornost jsou podle mého názoru jediná cesta, jak se nám podaří i
do budoucna udržet si naše zákazníky a přesvědčit je o tom, že NE slevy jsou to, co jim
zajistí zdravý zrak a komfortní vidění. Určitě to není jednoduchý úkol a mnozí podlehnou
lákání těch, kteří zvolili jako svoji obchodní strategii ohlupování zákazníků nesmyslnými
nabídkami a komplikují tím podmínky pro další rozvoj našeho podnikání. Doufám ale, že
většina z nás si zachová "zdravý" rozum a bude i nadále trpělivě zkoušet podnikat tak, aby
naše služby opravdu naplňovaly obsah motta letošního kongresu.

Program, který je nyní připraven, obsahuje hlavně v přednáškách pohled směrem,
kterým by se měla nejen česká optometrie, ale i optika ubírat. První přednáška bude
zajímavým sdělením, které nabídne pohled na to, jak je praktikována optometrie ve zcela
jiných podmínkách a jiným způsobem než u nás. Bude jistě podnětem k úvahám, jak
optometrii v našich podmínkách dále rozvíjet a upevňovat povědomí našich klientů o
možnosti odborné péče o jejich zrak u nás na našich pracovištích.

K tomu, abychom mohli konstatovat, že nabízíme plnohodnotné oční vyšetření, bude
nutno se do budoucna zaměřit i na zadní pól oka. Přednášky, které budou prezentovány
MUDr. Schwarzovou a Bc. Novákovou, MSc., a na ně navazující seminář vedený MUDr.
Seidler Štangovou budou jistě podnětem k dalšímu rozšiřování našich znalostí v oblasti
fundu. I další témata by měla ukázat další možnosti rozvoje služeb v oblasti poskytování
vysoce sofistikovaných produktů z oblasti brýlových čoček, tak i čoček kontaktních. Několik
seminářů je připraveno na téma ekonomika, marketing apod.



Jako příloha zpráv je použita podstatná část článku z německého časopisu DOl,
ukazující, že i v takové zemi jako je Německo, kde je optika na vysokém standardu, se
němečtí kolegové zabývají myšlenkou, jak dál rozvíjet a obohacovat škálu služeb. Vývoj
ukazuje, že je třeba změnit pohled na optickou profesi jako na tradiční řemeslo, a posílit
úlohu pracovníků v oblasti poskytování služeb v oblasti zdravotnictví.

Je možno konstatovat, že v tomto máme určitý náskok před Německem, ale je taktéž
nutno konstatovat, že i naše vzdělávací instituce mají ještě před sebou mnoho práce, a to
hlavně ve skladbě studia a především v zajištění potřebné odborné praxe, která by měla být
jednoznačně obsažena ve studijních plánech jednotlivých škol. Někde, jak vím, se to daří
v rámci daných možností, ale jistě je ještě mnohé třeba zlepšit, což by se jistě dalo zajistit
racionalizací obsahu studijních plánů. Jednoduše učit to, co je pro život potřeba a ne jenom
to, co fakulta díky personálnímu složení učit umí, resp. může.

Dovolte mi závěrem Vás ještě jednou pozvat do Brna na Váš kongres a těm, kteří mají
dovolenou ještě před sebou, popřát ať ji prožijí tak, jak si představují.

S pozdravem

Beno Blachut



Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2012

15. - 16. září 2012 Univerzitní kampus Bohunice, Brno

Již sedmý ročník vzdělávacího kongresu, zařazeného do kreditního systému,
proběhne během víkendu 15. - 16. září 2012 v Univerzitním kampusu Bohunice.
Odborný program a ostatní podrobnosti o konání kongresu naleznete v příloze. Za
jeden den kongresu budou uděleny čtyři kredity, za celý kongres tedy osm (vydáno
souhlasné stanovisko SČOO-OK-25/2012).

Registrujte se, prosím, on-line přes naše stránky www.scoo.cz (odkaz je v pravé
horní části úvodní strany webu), kde také naleznete veškeré aktualizované
informace.

Těšíme se na přátelské setkání s Vámi při kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2012.

Diskusní fórum po kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2012

16. září 2012, 14:30 - 17:00, velká přednášková aula, Univerzitní kampus Bohunice,
Brno

Jistě víte, že v tomto roce zaznívají veřejně na adresu představenstva SČOO hlasy
kritizující jeho práci a působení. Zástupci skupiny, vyjadřující tyto kritické názory,
vyzývali ke svolání zvláštní valné hromady Společenstva. Nesehnali však pod svoji
výzvu potřebný počet podpisů členů Společenstva, a proto nám nevznikla povinnost
valnou hromadu svolat.

Jelikož však bereme jakýkoliv počet kritických hlasů vážně, a také kvůli zřejmým
nepochopením a nedorozuměním zaznívajícím při komunikaci se skupinou
nespokojených, jsme se rozhodli dát prostor k diskusi všem, kteří o ni mají zájem a
to velmi praktickým způsobem. K prodiskutování různých názorů a všech nejasností
využijeme kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2012, který pořádáme v září Brně a
kterého se bude účastnit velká skupina českých optometristů a optiků.

Diskusní fórum proběhne ihned po ukončení kongresu a to v neděli 16. září 2012 od
14:30 do 17:00 ve velké přednáškové aule Univerzitního kampusu Bohunice, na
adrese Kamenice 5, Brno.

Informace o kongresu naleznete v příloze a na www.scoo.cz. Těšíme se na veřejné
prodiskutování všech témat a názorů.

představenstvo SČOO



REGISTRACE
OPTOMETRIE
OPTIKA 2012

7. VZDĚLÁVACí KONGRES ZAŘAZENÝ DO KREDITNíHO SYSTÉMU / 15.· 16. ZÁŘí 2012, BRNO

oba dny kongresu (vč. rautu) jen sobota 18. září (vč. rautu) jen neděle 19. září

Upřednostňujeme on-line registraci na WWW.scoO.cz

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

adresa: .

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

1.r.jgit.S!Z."'~lj.f·io!:ij O~ASTNlci SE POUZE SOBOTNI PARTYV~. RAUTU I počet osob: .

Poplatek pro účastniky, 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 neúčastn0

Poplatek za index - můžete si koupit index pro zápis kreditů
----_ •• _---------_. __ ._._-_._----------------------_._. __ o

Nečleni 5<:'00 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.

2.400 Kč' Ivč. riPH)

1.600 Kč

400 Kč/ osoba

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: 1 '-- ....:.... _

číslo vašeho telefonu, které uvádíte výše v tomto formuláři

číslo účtu:
kód:

majitel účtu: SČOO, Novodvorská 1010, Praha 4

Poslední termín příjmu registrací: 27. srpen 2012

Upřednostňujeme vyplnění a odeslání on-line registrace na www.scoo.cz

PavelŠebek
telefon: 777 31 7 117
optometrieoptika2012@volny.cz

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

stoo Společenstvo českých optiků a optometristů
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
telefon: 261341216
SCOO@5COO.CZ, WWW.$COO.cz

REGISTRACE, DOTAZY A POŽADAVKY ADRESUJTE NA

Při registraci více osob použijte kopie tohoto formuláře



aktualizace červenec 2012

-scoo SPOLEČENSTVO ČESKÝCH
OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ

Pořadatel

/j .._~

OPTIKA ČIVICE
~V"~cision are

Generální sponzoři

OPTOMETRIE
OPTIKA 20 12
7. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému

15. - 16. ZÁŘí 2012 UNIVERZITNí KAMPUS BOHUNICE, BRNO

( PROGRAM

SOBOTA - 15. zÁŘf 2012

(bude ještě lehce doplněn a aktualizován v průběhu srpna 2012)

PŘEDNÁŠKY

08:30 . 09:30 Registrace

09:30 Zahájení:
Dáváme zrak pro život - poslání optiky a optometrie

10:00 - 10:45 Přednáška 1

10:45 . 11:15 Přednáška 2

11:15· 11:45 přestávkana kávu

11:45 . 12:15 Přednáška 3

12:15 - 12:45 Přednáška 4

12:45· 13:00 Vysvětlení průběhu workshopů a celého kongresu

13:00 - 14:30 oběd

14:30 - 15:30 1. Semináře A

15:45 - 16:45 2. Semináře A

16:45· 17:15 přestávkana kávu

17:15 . 18:15 3. Semináře B

20:00 PARTYRAUT

NEDĚLE - 16. zÁŘf 2012
08:30 . 09:30 Registrace

09:30 - 10:30 4. Semináře B

10:45 - 11:45 5. Semináře B

11:45 . 12:15 přestávkana kávu

12:15 . 13:15 6. Semináře A

13:30 Zápis kreditů + oběd

14:30- 17:00 DISKUSNíFÓRUM

1. Rozsah práce optometristy u nás a ve světě
. Mgr.MarkétaCílková, Bc.JiříŽaloudek

2. Vliv celkových onemocnění na oční pozadí - MUDr.HanaSchwarzová
3, Fundus - oční pozadí - Bc.Martina Nováková,MSc.
4.lnteriérové brýlové čočky' Mgr.Martin Falhar,PhD

SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉ NA OPTOMETRII

•Vlastnosti materiálů kontaktních čoček - Mgr. RenataNyklová-Štrajtová
•Grading • hodnocení očních nálezů· MUDr.SvatkaHáčiková
• Péčeo pacienty sesuchým okem· MUDr.KateřinaBoudováa JakubVrba
• Proč je ochrana před UVzářením důležitá? - Mgr.Martin Falhar,PhD
• Fundus - přímá oftalmoskopie - MUDr.PetraSeidlerŠtangová
• Kvantitativní hodnocení předního segmentu oka- Mgr. PetrováSylvie
• Klinická doporučení k aplikaci multifokálních kontaktních čoček
. Bc.TomášDobřenský

• Multifokální kontaktní čočky· zkušenosti z praxe - Mgr.Jana Balíková
• Základy perimetrie a interpretace výsledků - Mgr. PetrVeselý
• Postup binokulární korekce do blízka - Mgr. PavelKříž
• Měření AC/A poměru gradientní metodou - RNDr.FrantišekPluháček,Ph.D.
• Aberace u kontaktních čoček - Mgr. PavelBeneš
•Měření adíce- Mgr.Martin Falhar,PhD

...další semináře budou doplněny

SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉ NA OPTIKU

• Úplná ochrana proti UV záření - Bc.Jiří Žaloudek
•Ukazatele ekonomického výkonu optické provozovny- Ing.Jiří Panenka
• Proč prodávat službu a ne produkt? - Ing. IvanVymyslický
•Typologie zákazníka - Michal Zachar
• Design progresivních čoček· Bc.Martina Nováková,MSc.
•Technické materiály v oční optice· Mgr.YvonnaWeissová
• Problematika prodeje progresivních čoček· RichardBaštecký

...další semináře budou doplněny

Semináře budou rozděleny do dvou prezentačních řad (A a 8). Každá řada proběhne během kongresu třikrát,
Zapisovat sena semináře bude možno při registraci před zahájením kongresu.
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OPTOMETRIE
OPTIKA 2012

15. - 16.zÁŘr 2012 UNIVERZITNf KAMPUS -BOHUNICE, BRNO~ ~
'.

7. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému

On-line registrační formulář a informace o kongresu • ( Počet kreditů

naleznete na www.scoo.cz

tuptednostůujeme on-line registrace)
4 kredity I den

(index si můžete ocjednat při vyplňování registračního formuláře)

( Poplatky

oba dny kongresu (vč. party)
- účastníci:
- členové 5ČOO:
- studenti optiky a optometrie*:

3.600 Kč(vč. DPH)
2.400 Kč
800 Kč

pouze sobota (vč. party)
- účastníci:
- členové 5ČOO:
- studenti optiky a optometrie*:

2.400 Kč (vč, DPH)
1.600 Kč
500 Kč

pouze neděle
- účastníci:
- členové 5ČOO:
- studenti optiky a optometrie*:

1.900 Kč(vč. DPH)
1.200 Kč
300 Kč

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

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

( Místo konání kongresu

Univerzitní Kampus Bohunice v Brně
Kamenice 5, Brno - Bohunice
www.muni.czfkampus

( Registrace, dotazy a požadavky

PavelŠebek
optometrieoptika2012@volny.czl telefon: 777 317117, fax: 261 341216

( Poslední termín příjmu registrací

27. srpen 2012

Nečleni stoo 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 27. srpna 2012

název banky: Česká spořitelna a.s.
adresa: 101 00 Praha 10, Vršovické nám. 8
číslo účtu: 35-281055349
kód banky: 0800

majitel účtu: 5ČOO, Novodvorská 1010, Praha 4

variabilní symbol:
uvedi:e číslo vašeho telefonu, tak jak jej uvádíte v registračním formuláři

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

• ") ( Místo konání sobotní party

bude upřesněno

• ") ( Pořadatel

Společenstvo českých optiků a optometristů
Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4,
telefon: 261341216, scooescoo.cz I www.scoo.cz

Čeští optici na rozdíl od optometristů nepotřebují povinně získávat vzdělávací kredity a registrovat se s nimi na ministerstvu.

Věříme ale, že existuje mnoho oblastí, ve kterých se optici chtějí a potřebují zdokonalovat. Provádění optiky a optornetrie se

také v praxi dosti překrývá a proto jsou dovednosti a znalosti z jedné profese zajímavé a často i nezbytné pro profesi druhou. )

_.-- ----'"
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Profesní postavení

Wolfgang Cagnolati, DSc, MSc, FCOptom, FAAO, poslední prezident ECOO,
hovořilo Wasemově studii a jejím vlivu na Německo. Podle této studie se
porovnávaly tři různé evropské systémy zdravotní péče v primární péči o zrak
(Primary Eye Care):

• Primary Eye Care poskytovaná výlučně optometristy (např. ve Velké Británii)
• Primary Eye Care poskytovaná výlučně očními lékaři (např. ve Francii)
• Primary Eye Care poskytovaná očními optiky/optometristy a očními lékaři jako

smíšený model (např. v Německu).

Podle Wasema by měly být všechny tři systémy přinejmenším stejně
spolehlivé, ale rozdílně efektivní.

Akademické a klinické vzdělání očních optiků/optometristů by mělo být
zajímavé pro společnost, protože je dán rychlý a přímý přístup k optometristovi, je
možné rychlé rozpoznání a prevence očních onemocnění a pro všechny strany z
toho plynou ekonomické výhody. Cagnolati podává návrhy, jak by bylo možné
přemostit a doplnit rozdílné deficity různých vzdělávacích zařízení oční optiky a
optometrie, aby se po celém Německu docílilo jednotné úrovně vzdělání,
odpovídající Evropskému diplomu.
K tomu patří podle jeho mínění bezpodmínečně praktické klinické vzdělání v
oblastech refrakce, kontaktních čoček, patologického screeningu, jakož i Low
Vision. Celkově by mělo být zdokumentováno přinejmenším 600 případů.
Klinická kompetence optometristů by měla být zodpovědná za jejich dlouhodobou
reputaci u koncových spotřebitelů a zákonodárců.

Závěr ke zdravotnímu sektoru a optometristům v Německu:

• vývoj technické profese k profesi primární péče o zrak
• domény a zodpovědnost se mění
• nelékařská povolání přebírají více a více zodpovědnosti v činnostech,

vyhrazených dříve lékařům
• osoba nemusí mít plné lékařské vzdělání, aby byla nezávisle činná v oblasti

zdraví
• bezvadně vzdělaní optometristé mohou v oblasti prevence a rozpoznání

očních onemocnění přebírat více zodpovědnosti než bylo dříve v Německu
obvyklé. Použití diagnostických medikamentů je proto vhodné.

Hlavním úkolem profesního stavu za vedení ZVA ve spolupráci s vysokými
školami a odbornými sdruženími oční optiky a optometrie je "společně tvořit".

DOZ Optometrie&Fashion OS/2012
Von den Besten lernen: Berufspositionierung
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Glaukom - forum

PO Dr. med. Habil Kathlen Kunert prezentovala přednášku na téma glaukom.
Pracuje jako oftalmoložka na Helios klinice v Erfurtu. Její výsledek: optometristé by
měli svoje aktivity rozvíjet ve screeningu. Dva tisíce případů oslepnutí, ke kterým
ročně dojde v Německu z důvodu nerozeznaného nebo pozdě rozeznaného
glaukomu, mluví nutně pro vylepšení prevence a zesílenou spolupráci s oftalmology.

Dr. Sven Jonuscheit, který studoval optometrii v Berlíně a ve Filadelfii, a
pracoval na Cornea-klinice ve Skotsku, nabízí přehled o zdravotní péči o pacienty s
glaukomem ve Velké Británii, jakož i o screeningu a Co-managementu
prostřednictvím optometristů v rámci National Health Service (NHS):

• všechny zdravotnické výkony prostřednictvím národního Sociálního systému
NHS, tzn. všechny služby pro pacienty jsou poskytovány zdarma (včetně
očních vyšetření), financováno z veřejného rozpočtu.

• primární péče: prostřednictvím optometristů, většinou činných v privátní praxi
a fungujících jako ten, který rozhoduje o dalším způsobu zdravotní péče.
Okolo 1100 ve Skotsku.

• sekundární péče: prostřednictvím očních lékařů, většinou činných v
nemocnicích. Návštěva odborného lékaře včetně očního lékaře je možná
pouze po doporučení optometristou nebo očním lékařem.

Funduskopie je částí rutinního vyšetření a je-Ii třeba, následuje dilatace pupily za
využití mydriatik. Toto je u každého podezření na glaukom a u diabetiků povinnost.
Optometristé mají klíčovou roli v rozpoznání glaukomu. 90 procent všech případů
glaukomu se zjistí během rutinního vyšetření u optometristů.

DOZ Optometrie&Fashion OS/2012
Von den Besten lemen: Glaukom-Forum
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INFORMAČNí SERVIS

Upozornění na plošné kontroly Státního úřadu inspekce práce

Provozovny oční optiky a optometrie se mohou stát předmětem zájmu Státního úřadu
inspekce práce. Ten se při kontrolách zaměřuje především na nelegální
zaměstnávání osob, zaměstnávání v tzv. švarcsystému a dále na existenci
pracovních smluv na pracovišti a na způsobilost provozoven k provozování profese s
ohledem na novelizaci zákona.
Doporučujeme Vám se na tyto kontroly připravit a vyhnout se tak možným
nepříjemnostem.
V příloze přikládáme tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí, která se
týká bezpodmínečné povinnosti právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště
kopie dokladů, prokazujících existenci pracovněprávního vztahu.

Prodloužení délky platnosti lékařského předpisu

Na základě Vyhlášky 100/2012 Sb. se prodlužuje doba platnosti lékařských předpisů
vystavených lékařem na 90 dnů. Celá vyhláška je ke stažení na našich internetových
stránkách www.scoo.cz v sekci Novinky.

§5
Doba platnosti lékařských předpisů
(1) Poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů ode
dne jeho vystavení, nestanoví-Ii předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav
pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak.
(2) Objednávku s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatit do 1 roku ode
dne jejího vystavení.

Informace o projektu 100% kvality

SČOO ve spolupráci s firmou Essilor připravilo pro své členy - podnikatele akci
zaměřenou na kvalitu optických služeb. Cílem projektu bylo poukázat na nesmyslné
slevové akce a nabídnout odbornost a profesionalitu.

Akce probíhala od 15.5 do 15.6., na hlavních silničních tazích byly vylepeny
bilboardy, v rádiu Impuls kampaň propagovaly reklamní spoty, jednotliví účastníci
obdrželi nálepku (žlutý trojúhelník s logem projektu) k označeni své provozovny jako
místa, kde zákazník najde místo slev maximální kvalitu a odbornost.

Akce se setkala s poměrně velkým ohlasem, zapojilo se celkem 111 členů
Společenstva a 235 jejich provozoven očních optik. Bohužel se vyskytlo 12
provozoven, které nedodržely podmínky - tedy nepropagovat během kampaně
slevové akce - a museli jsme je z účasti vymazat. Celkově se tedy projektu řádně
zúčastnilo 223 provozoven.

Obdrželi jsme samozřejmě i nějaké negativní reakce, budeme si jimi zabývat.

Informační servis
ZS Č. 3/2012



DROBNÁ PLACENÁ INZERCE

Prodám oční optiku s lékařem z kliniky a optičkou
Kontaktní telefon: 731 263 304

Nabízíme opravy titanových brýlí technickým laserem
ZNZ DENT, s.r.o.
znzdent@ post.cz, telefon 603491 090
www.znzdent.cz

Prodám keratograf Oculus - Unit, tzn. včetně elektrického stolku a PC
K dispozici od 1.9.2012
Vhodný pro aplikaci všech druhů kontaktních čoček
Cena: 137 500 Kč
Kontakt: hecht.beno@seznam.cz

PROSBA ZE SEKRETARIÁTU

Obracíme se na Vás s prosbou o doplnění 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. sebesfa)

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

E-mailová komunikace:
Pro hromadnou komunikaci s Vámi potřebujeme Vaši e-mailovou adresu, prosíme
Vás o její vyplnění.
E-mailová adresa, složená z členského čísla, např. 5260@scoo, byla použita pouze pro start stránek,
je třeba ji přepsat Vaší platnou e-mailovou adresou.

Odběr Zpráv e-mailem:
Pokud máte zájem o odběr Zpráv Společenstva elektronickou formou, zaškrtněte,
prosím, toto políčko.
Zprávy Společenstva elektronickou poštou na základě svého zájmu dostává již
zhruba šestina členské základy.
Odběr Zpráv elektronicky je možnost, nikoli povinnost. Ti z Vás, kteří dávají přednost
tištěným Zprávám, je samozřejmě obdrží běžnou poštou.

Předem Vám moc děkujeme za pomoc.

Drobná placená inzerce/prosba ze sekretariátu
ZS č. 3/2012



Tisková zpráva V Praze dne 3. dubna 2012

BEZPODMíNEČNÁ POVINNOST PRÁVNICKÉ NEBO FYZICKÉ OSOBY MíT V MíSTĚ
PRACOViŠTĚ KOPIE DOKLADŮ PROKAZUJícíCH EXISTENCI

PRACOVNĚPRÁVNíHO VZTAHU

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu
při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. V § 136 zákona o zaměstnanosti je
uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie
dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna
uchovávat podle § 102 odst. 3. Inspektoři a další kontrolující osoby jsou zavázáni
vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole a na pracovišti jako nelegální
práci. Dodatečné předložení těchto dokladů již tedy nemá vliv na hodnocení
nelegální práce. Pokyn je od 1. dubna 2012 závazný pro všechny inspektory a další
osoby, které se na kontrolách podílejí.

"Nepřípustná je pro mne praxe, kdy se doklady mohou kontrole předávat zpětně,
někdy i s prodlevou dnů či týdnů. Takový postup dával pochopitelně prostor pro
případné machinace a například vytváření dosud neexistujících smluv či dohod,"
vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

Metodický pokyn je vydán mj. proto, aby v této zásadní věci všichni kontroloři - inspektoři
a pověřené úřední osoby v následném správním řízení postupovali jednotně. "Správní
úřady a jejich zaměstnanci nejsou povoláni k tomu, aby příslušná ustanovení zákona o
zaměstnanosti aplikovali způsobem, který je ovlivněn jejich postoji, aby hledali nebo
realizovali odlišná výkladová stanoviska," vysvětluje ministr. Důsledky tohoto postoje,
tedy uložení sankce za správní delikt (podle § 140 odst. 1 písmo c) zákona o
zaměstnanosti) v minimální výši 250 tisíc Kč je plně v souladu se záměrem
zákonodárce.

Zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie takových dokladů
prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zajistit z příslušných
registrů. Jedná se o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
nebo jiné smlouvy. Doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince je zaměstnavatel
povinen (podle § 102 odst. 3) uchovávat po celou dobu trvání zaměstnání, a proto pro
rychlejší a efektivnější průběh kontroly má povinnost mít jejich kopie v místě pracoviště
cizince.

Zaměstnavatel je při prováděné kontrole povinen (v souladu s ustanovením § 9 odst. 1
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) vytvořit podmínky k výkonu kontroly a
poskytnout součinnost odpovídající oprávněním inspektora (podle § 7 o inspekci práce).
Zaměstnavatel je tedy povinen předložit uvedené doklady (kopie pracovních smluv,
dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně kopie dokladů
prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky) na pracovišti, kde
se koná kontrola a v průběhu této kontroly, a to v listinné podobě.

V případech, kdy má zaměstnavatel více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo
to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti, je za splnění této povinnosti považováno
předložení kopie pracovních smluv či dohod uložených v elektronické podobě
(naskenované originální smlouvy např. ve formátu pdf) na paměťových médiích, např.
CD, DVD, flash discích aj. prostředcích výpočetní techniky s možností vytisknutí pro
potřeby doložení výsledků kontroly.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha
Viktorie Piívová, vedoucí tiskového oddělení, tel.: 221 922 809
e-mail: víktorie.plivova@mpsv.cz
www.mpsv.cz
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Splněné povinnosti uložené v § 136 zákona o zaměstnanosti některým z uvedených
způsobů vyhodnotí kontrolní pracovník - inspektor při prováděné kontrole. Nepředloženi
dokumentů zaměstnavatelem přímo v průběhu kontroly na daném pracovišti je
inspektor povinen zaznamenat do protokolu o výsledcích kontroly jako výkon
nelegální práce podle § 5 písmena e) zákona o zaměstnanosti. Dodatečné
předložení dokladů nemá na toto hodnocení vliv.

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení

a tisková mluvčí

Ministerstvo práce a sociálních věci, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha
Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení, tel.: 221 922 809
e-mall: viktorie.plivova@mpsv.cz
www.m~v.cz
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