
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 neodbornému měření PD 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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