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Dámy a pánové, vážení kolegové

koncem roku se opět ohlížíme zpět a snažíme si vybavit, co se v uplynulých dnech, týdnech
a měsících událo. A přemýšlíme, zda převažují pozitiva nad negativními zážitky. Je již delší dobu
zřejmé, že se nacházíme v jiné, nové situaci, než na jakou jsme byli v předešlých letech zvyklí.
Vše nejde tak snadno, je třeba se více nad každým krokem zamýšlet a hledat optimální řešení. V
těchto okamžicích hledáme někoho, kdo by nám pomohl, na koho bychom mohli svoje starosti
"naložit".

Domnívám se, že takto jednoduše se naše starosti nedají vyřešit. Těch příčin, které
ovlivňují podnikání a náš profesní život, je celá řada. V okamžiku, když jsme se rozhodli, že
budeme osobami samostatně výdělečně činnými, jsme se rozhodli denně se zúčastňovat zápasu,
ve kterém jsou někdy více či méně dodržována pravidla, kterými je tento zápas regulován. Pro
někoho jsou to normy, které považujeme za rozumné, pro někoho jsou to pravidla, která jsou zde
proto, aby byla porušována. Stávající právní normy jistě nejsou dokonalé a umožňují z našeho
koláče ukusovat, což se mnohým z nás zcela jasně nelíbí a považují to za faul, který je potřeba
potrestat ne žlutou, ale červenou kartou. Ano, bylo by to asi ideální řešení, ale ideální řešení v
podstatě neexistují. Najít je je někdy velice svízelné, a když se postaví do cesty státní aparát, který
je hlavním viníkem mnohých problémů a měl by uznat svoji nedokonalost, dochází k průtahům,
komplikacím a mnohdy odmítání cokoli změnit.

Při retrospektivě loňského roku je možno konstatovat, že letošní rok byl kromě běžných
povinností naplněn snahou Společenstva o nápravu pravidel, podle kterých hrajeme naši hru.
Upravit pravidla tak, aby se těm, co hrají fair play, hrálo snadněji, a těm, kteří pravidla porušují, se
tyto fauly čím dál tím méně vyplácely. Ono to někdy vypadá, že je to cesta příliš dlouhá a bez
konce, ale ono to tak je, že mnohdy jít rovně je složitější než kličkovat a snažit se někoho nějak
oblafnout.

Myslím si, že ti, kteří to myslí opravdově s naší profesí, se vždy uživí, jen to nebudou mít
tak snadné jako doposud. Naši zákazníci, kteří náš živí, většinou ale pochopí, vycítí, že se jim vždy
snažíme pomoci, snažíme se pro ně najít to nejlepší řešení a neděláme z nich tupce nabízením
nesmyslných sleva jiných "cingrlátek". My jim totiž nabízíme kvalitu podloženou znalostmi, které
jsme získávali po dlouhou dobu a oni to ocení, jen je třeba se nebát si o zaslouženou mzdu říct.
Jde o vztah dvou rovnocenných partnerů a ne dvou "nesvéprávných" jedinců, kterých jedinou
snahou je toho druhého doběhnout.

Dovoluji si jménem všech členů představenstva Vám i Vašim blízkým popřát krásné prožití
vánočních svátků a nový rok naplněný dobrým pocitem z toho, že naše profese je o pomoci jiným.
Pomáhat je opravdu možno brát jako výsadu, která není zcela samozřejmá.

S pozdravem
Beno Blachut



Informace Společenstva

• OPTA 2013
19. ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie se bude konat ve
dnech 22.-24. února v areálu Výstaviště v Brně.
Informace k odbornému a společenskému programu veletrhu budeme průběžně zveřejňovat
na našich webových stránkách.
Valná hromada Společenstva se bude konat v neděli 24. února od 10 hodin.
Nabídka na zvýhodněné ubytování v hotelu Voroněž je součástí těchto zpráv.

• "Diskusní fórum 2" plánované na 19. ledna 2013 od 11 hodin v Srně
Bližší informace o této akci najdete na našich webových stránkách
http://scoo.cz/novinky/pozvani-na-diskusni-forum-2

• Oční optik - ohrožený druh?
V září se konal v Plzni výroční sjezd České oftalmologické společnosti, jehož účastníkům
jsme na základě podnětu našich členů adresovali dopis, vyjadřující se k prezentaci projektu
společnosti Optiscont s.r.o. (Brýle domů) na tomto sjezdu.
Na webových stránkách Společenstva jsme 2. listopadu na přání našeho člena pana Víta
Kolínského zveřejnili jeho článek "Zamyšlení nad podzimem 2012".
Po zveřejnění našeho dopisu a článku pana Kolínského jsme od pana Mgr. Bokoteje,
právního zástupce společnosti Optiscont s.r.o., obdrželi výzvu k upuštění od
nekalosoutěžního jednání. Na základě toho jsme článek do vyřízení celé záležitosti odstranili
z veřejné části webových stránek a přemístili ho do oblasti, která je přístupná pouze
registrovaným uživatelům.
Na tuto výzvu jsme po konzultaci s právním zástupcem poslali 19. 12. naše vyjádření.
Bližší informace najdete na: http://scoo.czlnovinky/ocni-optik-ohrozeny-druh

• Anketa Hospodářských novin "Živnostník roku"
Představenstvo Společenstva zaslalo pořadateli této soutěže své připomínky k účasti
finalisty soutěže pana Petra Seidla z firmy Optik Do Domu.
Dne 3. 12. jsme obdrželi stanovisko pořadatele soutěže a dne 6. 12. vyjádření pana Petra
Seidla z firmy Optik Do Domu.
Bližší informace na: http://scoo.czlnovinky/zivnostnik-roku-2012

• Zrušení povinnosti přeregistrace Nestátního zdravotnického zařízení
Ústavní soud ČR na svém jednání 27. 11. 2012 zrušil omezení platnosti dosavadních
registrací poskytovatelů nestátních zdravotnických zařízení podle dosavadního zákona č.
160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a s tím související
požadavek nové registrace podle zákona o zdravotních službách v ustanoveních § 121 odst.
1, 4 a 5. Ústavní soud dospěl k závěru, že tato povinnost nesleduje žádný objektivně
zjistitelný účel, k jehož dosažení by měla vést.
Více na: http://scoo.czlnovinky/zruseni-povinnosti-preregistrace-nzz

• Prodloužení doby platnosti lékařských předpisů
Na základě mnoha dotazů opakujeme informaci o prodloužení doby platnosti lékařských
předpisů. Na základě vyhlášky 100/2012 Sb. se podle § 5 odst. 1 prodlužuje doba platnosti
lékařských předpisů vystavených lékařem na 90 dnů ode dne vystavení, nestanoví-Ii
předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického
prostředku jinak.
Více na: http://scoo.cz/novinky/platnost-Iekarskeho-predpisu

Informace Společenstva
Zprávy Společenstva Č. 4/2012



Informace ze sekretariátu

• Zvýhodněná nabídka tiskopisů

Nabízíme našim členům za mimořádnou cenu tiskopisy Záznam o informovaném
souhlasu. Jedná se o bloček samopropisovacích formulářů velikosti A5, v jednom
bločku je 100 listů, tedy 50 listů s kopií.
Nabízíme "balíček" 4 kusů těchto formulářů za 120 Kč.
Jeden "balíček" = jedna zásilka = jedna obálka= 4 ks tiskopisu + poštovné Kč 20.
V případě potřeby většího množství provedeme kalkulaci poštovného a pošleme
případně jako balík.
Objednávejte na scoo@scoo.cz, uveďte požadované množství a Vaše
fakturační údaje.
Na sekretariátu Společenstva si kromě toho můžete objednávat
Průkaz odbornosti za Kč 1OD/ks plus poštovné Kč 20 - celkem 120 Kč

• Výměr členských příspěvků na rok 2013

Výměr členských příspěvků na příští rok dostanete v příštích Zprávách Společenstva
začátkem příštího roku.
Vaše členské příspěvky můžete samozřejmě posílat od začátku roku, tak jak jste
zvyklí na bankovní účet Společenstva 0281055349/0800 s uvedením Vašeho
členského čísla jako variabilního symbolu.
Výše příspěvků zůstává nezměněna, tedy 500 Kč pro zaměstnance, 2.000 Kč pro
podnikatele (OSVČ), 5.000 Kč pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců do 5
osob, 10.000 Kč pro zaměstnance s počtem zaměstnanců nad 5 osob a 10.000 Kč
pro firemní členy.
Za Vaše příspěvky Vám předem děkujeme!

• Možnost zasílání Zpráv Společenstva e-mailem

Již téměř rok jsou v provozu naše nové webové stránky www.scoo.cz. Jejich
součástí je interní oblast, přfstupná pouze registrovaným členům po přihlášení.

Přihlašovací údaje jsou:
uživatelské jméno = členské číslo
heslo = příjmení (bez diakritiky) - např. dvoracek

V této interní oblasti má každý člen kromě možnosti prohlížení obsahu, určeného
výhradně členům Společenstva, zřízen uživatelský profit. Jeho důležitou součástí je
nabídka elektronického zasílání Zpráv Společenstva, ke kterému se v průběhu roku
se přihlásila třetina členů. Uvítáme, pokud se i Vy rozhodnete pro tuto možnost a ve
Vašem profilu si elektronické zasílání Zpráv nastavíte.

(lze také jednoduše vyřešit stručným e-mailemnasekretariátscoo@scoo.cz)

Informace ze sekretariátu
Zprávy Společenstva Č. 4/2012



EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Přikop 4, 604 45 Brno

MAXIMEYES!
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Tel.:545176158-60
Fax: 545176159
e-mail: info@expocs.cz
www.expocs.cz

Veletržni, reklamni a cestovni kancelář,
oficii!lni zastoupeni veletržni společnosti
Messe MOnchen GmbH a GHM pro Českou
a Slovenskou republiku

GHM"'~
Your Fair Partner

I
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POZVANKA K NAVSTEVE

" /MEZINARODNIHO VELETRHU
PRO OPTIKU A DESIGN
25. - 27. ledna 2013
Výstaviště Mnichov
www.opti-munich.com

Důvody pro Vaši návštěvu:
Veletrh opti je první vrcholnou odbornou událostí v roce 2013, veletrhu se účastní téměř 500
vystavovatelů na rekordní výstavní ploše 40.000m2, očekává se návštěva přes 25.000
odborných návštěvníků z celé Evropy.

Veletrh opti je platformou pro kompletní odvětví oční optiky: skla, obroučky, kontaktní čočky, nástroje
pro optiky, design a vybavení prodejen.

Setkejte se s inovativními návrháři a producenty z celého světa, nechejte se inspirovat čerstvými
trendy a kreativním designem. Nechejte se přesvědčit dynamickou obchodní atmosférou
profesionálního moderního veletrhu.

Na veletrhu se poprvé představí přední italští výrobci ve společné italské expozici.
Setkejte se s inovativními návrháři a producenty z celého světa, nechejte se inspirovat čerstvými a trendy
a kreativním designem. Nechejte se přesvědčit dynamickou obchodní atmosférou profesionálního
moderního veletrhu.

Nabídka veletrhu: obroučky, dětské brýle, kontaktní čočky, optické čočky, vizuální pomůcky/Low
Vision, sluneční a sportovní brýle, naslouchátka/akustika, technika a nástroje, zakázková výroba, vybavení
prodejen, IT, vzdělávání a mnoho jiného.

Otevírací doba veletrhu: Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 17.00

Bližší informace, zlevněné vstupenky za Kč, individuální ubytování:
EXPO-Consult+Service,s.r.o., Příkop 4, 60445 Brno, Tel.: 545 176 158
Fax: 545 176 159, e-mail: info@expocs.cz, www.expocs.cz
Na váš zájem se těší:

l!k..~\0
Ing. Jaroslav Vondruška
Oficiální zástupce pořadatele pro ČR a SR

Online vstupenky
objednávejte na
www.expocs.cz

Objednávky:
prosím otočte



• 'VOBJEDNAVKA SLUZEB
www.expocs.cz • fax: 545 176 159

CENY VSTUPENEK (KATALOGZDARMAVCENĚ)
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Veletrh je povinně registrovaný, je nutné uvést jména osob, pro které jsou vstupenky objednávány.
Registrovat se můžete buď na www.expocs.cz anebo na www.opti-munich.com.
Zaregistrovaní návštěvníci od nás obdrží mailem online vstupenku, která platí jako vstupenka
s přímým vstupem na veletrh. Vstupenky platí na kterýkoliv den veletrhu.

POPTÁVKA ZÁJEZDU NA VELETRH OPTI 2013 Naše CK je pojištěná pro případ úpadku
podle zákona C.159/1999 SB.

Naše CK má více než 10-ti letou zkušenost s organizováním zájezdů do Mnichova, nabízíme
skupinám o minimálním počtu 20 osob zorganizování zájezdu na veletrh, jednodenní anebo
dvoudenní s přenocováním v Mnichově, zašlete nám vaše požadavky, sdělíme vám celkovou cenu
včetně pojištění. Kontakt: koci@expocs.cz

POPTÁVKA NA INDIVIDUÁLNí UBYTOVÁNí Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.
Máme 15 let zkušenosti a stovky spokojených zákazníků.

Termín ubytování od do Počet nocí

.....T~p..~.p~č.et.P.o~?).Ů .
1. Ubytování v jednoduchých penzionech v okolí výstaviště; ceny od cca 25 EUR osoba/noc. Jedná se o vícelůžkové pokoje
2. Střední kategorie hotelu v Mnichově, solidní vybavení, dobrý poměr poloha-cena-rozsah služeb; cena 41-70 EUR osoba/noc.
3. Ubytování v pensionech a hotelích ve vesnicích v okolí nového výstaviště, cena od cca 55 EUR jednolůžkový/noc
4. Luxusní hotely a ubytovací zařízení. Široká nabídka poskytovaných služeb, kvalita a pohodlí; ceny od cca 90 EUR pokoj/noc
5. Jiná kategorie - upřesněte prosím vaše požadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160

VYPLŇTE PRosíM POŽADOVANÉ ÚDAJE.

Firma: Kontaktní osoba:

Ulice: PSČ: Město:.............................................................................................................................................................................

Pevná linka: IČD: DIČ:

Mobil: E-mail:

Fax: WWW:

.... F'?~.~á.fT!~Y: , .

Navštivte obrazovou databázi nabízených hotelů na www.expocs.CZ
Kontakt: kociťaexpocs.cz



OPTA2013
22.- 24. února
19. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie

Veletrh OPTA je jedinou možností v České republice a na Slovensku, jak na světové
úrovni prezentovat a shlédnout novinky oborů oční optiky, optometrie a oftalmologie! Svým rozsahem
a kvalitou je nejvýznamnější oborovou prezentací oční optiky, optometrie a oftalmologie v regionu
střední Evropy. Veletrh OPTA není pouze přehlídkou nejnovějších brýlových obrub, brýlových a
kontaktních čoček či technologických přístrojů, ale slouží i jako centrum vzdělávání, v jejím průběhu se
koná řada odborných přednášek a seminářů.

NABíDKA ZVÝHODNĚNÉHO UBYTOVÁNí V HOTELU VORONĚŽ
(ceny nižší o 15% oproti roku 2012)

Hotel Voroněž I. cena/pokoj kategorie cena za osobu
A jednolůžkový pokoj 1.820 Kč standard 1.820 Kč
B jednolůžkový pokoj 2.235 Kč superior 2.235 Kč
C dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.000 Kč standard 2.000 Kč
D dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.465 Kč superior 2.465 Kč
E dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.560 Kč standard 1.280 Kč
F dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 3.010 Kč superior 1.505 Kč
G dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.440 Kč standard 1.147 Kč
H apartmá pro 1 osobu 3.945 Kč 3.945 Kč
I apartmá pro 2 osoby 4.690 Kč 4.690 Kč

Hotel Voroněž II cena/pokoj kategorie cena za osobu
J dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 1.850 Kč standard 1.850 Kč
K dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.250 Kč standard 1.125 Kč
L dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 2.610 Kč standard 870 Kč

OBJEDNÁVKOVÝFORMULÁŘ

jméno a příjmení
název firmy
bydliště VČ. pse
telefon nebo e-mail
objednávám variantu A B e D E F G H I J K L
v termínu od - do
počet nocí
var. E, F, G, I, K, L jméno a příjmení dalších osob:
datum, podpis

Objednávku zasílejte pod heslem SPOLEČENSTVO (sleva):

Hotel Voroněž I:

Hotel Voroněž II.

rezervační oddělení, Křížkovského 47, 603 73 Brno
tel.: 543 141 377,543141 280, fax: 543 141 371
e-mail: info@voronez.cz
recepce, Křížkovského 49,60373 Brno
tel.: 543 142030, 543142020, fax: 543211 966
e-mail: voronez2@voronez.cz



PLACENÁ INZERCE

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

Nabízím bezšablonový automat BRIOT SX. V provozu 10 let. Cena dohodou.
tel.: 546434504
mobil: 732 605 376
e-mail: bruno.nemec@seznam.cz

Oční technik, šest let praxe v oční optice, hledá zaměstnání
Ústecký kraj, Praha. Kontakt 737 509 984

Přijmeme do oční optiky Pardubického kraje
očního optika, očního optika - optometristu.
Nabídky volejte na telefonní číslo 606 751 809

Prodám nábytek do obchodu, bílé prosklené skříně, osvětlené.
Do kanceláře černý nábytek.
Zařízení pro dílnu: Fokometr TOPCON LM7, ruční diamantový brus, tvrdičku skel,
nahřívač obrub a další zařízení.
Vše velmi zachované a levné.
Kontaktní tel.: 737 845 739, 737 385 323
Tel. večer: 272 704 043

Přenechám za odstupné kompletně vybavenou oční optiku
na Praze - Vinohradech.
Tel.: 603 844 364, 222 510 321

Placená inzerce
Zprávy Společenstva č. 4/2012



SMUTEČNí OZNÁMENí

V letošním roce nás opustilo několik kolegů, se kterými se již na tomto světě bohužel
nesetkáme ... jsou jimi paní Alena Kurovská, pan Miroslav Stříbrný, pan Otakar Salač
a pan Ladislav Horčic.

Jménem Společenstva vyjadřujeme upřímnou soustrast jejich rodinám a známým.

Smuteční oznámení
Zprávy Společenstva č. 4/2012


