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Základní vymezení 

Oční optika – živnostenský obor upravený živnostenským 

zákonem, zákon č. 455/1991 Sb. 

 

Optometrista – zdravotnické povolání upravené zákonem 

96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 

 

Optometrie sama o sobě není definována, jde o oblast 

vymezenou kompetencemi povolání optometristy 



Odborná způsobilost 

• Oční optika 

• Příloha číslo 2 zákona 

455/1991 Sb. (ŽZ) 

• Odborná způsobilost 

provozovatele  

 

 

• Příloha číslo 5 ŽZ 

• Odborná způsobilost všech 

osob zajišťujících výkon 

činností 

• Optometrista 

• § 11 zákona 96/2004 Sb. 



Odborná způsobilost dle zák. 96/2004 

Sb. 

§ 11 

Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy 

• (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy 

se získává absolvováním 

• a) akreditovaného zdravotnického bakalářského 

studijního oboru pro přípravu optometristů, nebo 

• b) akreditovaného bakalářského studijního oboru 

optometrie, pokud byl zahájen nejpozději ve školním roce 

2005/2006. 

• (2) Za výkon povolání optometristy se považuje činnost v 

rámci diagnostiky a korekce očních refrakčních vad a 

poradenství a aplikace kontaktních čoček. 



historie 

• Živnostník = třídní nepřítel, neexistoval 

• Oční optik před rokem 1989 – střední zdravotnický 

pracovník 

• Optometrie – specializační studium očního optika 

• Práce pouze pod odborným dohledem lékaře 

 

• Centrálně řízené organizace – Oční optika s.p.; 

 Krajský, okresní ústav národního zdraví 

 

• Optometrista nemohl překonat bariéru středního 

zdravotnického pracovníka 



vymezení živnosti – zák. 455/1991 

Sb. 

• Živnost 

§ 2 

• Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem. 

§ 3 

• (1) Živností není: 

• a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo 

určené právnické osobě, 

• ….. 



Co není živnost 

• (2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů 

činnost fyzických osob: 

• a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), 

nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při 

poskytování zdravotních služeb a přírodních 

léčitelů, 

• (3) Živností dále není: 

• ….. 

• ai) poskytování zdravotních služeb55a), 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455
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Provozování živnosti 

§ 5 

• Subjekty oprávněné provozovat živnost 

• (1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická 

osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem (dále 

jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti 

(dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech 

vymezených tímto zákonem. 

§ 6 

• Všeobecné podmínky provozování živnosti 

 



Odborná způsobilost – příloha č. 5 

k ŽZ 

§ 7 

Zvláštní podmínky provozování živnosti 

• (1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo 
jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy 
vyžadují. 

• …… 

• (6) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem 
živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými 
osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v 
této příloze stanoveny. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou 
způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto 
ustanovením dotčeny. Podnikatel vede o osobách splňujících 
podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů 
prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení 
výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat 
povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.25d) 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455


Znění přílohy č. 5 ŽZ pro oční 

optiku 

• a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle 
zvláštního právního předpisu (zák. 96/2004 Sb.), nebo 
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik 
nebo diplomovaný oční technik, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik 
nebo oční technik, nebo 
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci 
pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným 
podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 
do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, 
nebo 
e) profesní kvalifikace pro činnost optika pro brýlovou techniku podle 
zvláštního právního předpisu (zák. 179/2006 Sb.), nebo 
f) doklad o vykonání tříleté praxe v nezávislém postavení (§ 420 
občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu  



Odborná způsobilost pro vázané 

živnosti 

Živnosti vázané 

§ 23 

• Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

§ 24 

Odborná způsobilost 

• (1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 

2 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy 

uvedenými v této příloze. 

• (2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské 

unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání 

odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 

uznávání odborné kvalifikace. 



Příloha číslo 2 – oční optika 

Předmět podnikání Požadovaná odborná způsobilost Poznámka 

1 2 3 

Oční optika a) způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání optometristy podle zvláštního 

právního předpisu*), nebo 

b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání 

diplomovaný oční optik nebo 

diplomovaný oční technik, nebo 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v 

oboru vzdělání oční optik nebo oční 

technik, nebo 

d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad 

o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením 

akreditovaným podle zvláštních 

právních předpisů, nebo zařízením 

akreditovaným Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, nebo 

ministerstvem, do jehož působnosti 

patří odvětví, v němž je živnost 

provozována, a 4 roky praxe v oboru 

*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 

a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 

Sb. 



Příloha číslo 2 - odborná 

způsobilost 

• a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle 

zvláštního právního předpisu*), nebo 

• b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik 

nebo diplomovaný oční technik, nebo 

• c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik 

nebo oční technik, nebo 

• d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci 

pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným 

podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 

do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 

4 roky praxe v oboru 



Odpovědný zástupce - § 11 

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného 

zástupce 

§ 11 

• (1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím 

odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická 

osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za 

řádný provoz živnosti a za dodržování 

živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve 

smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do 

funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři 

podnikatele. 

• (2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i 

zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7. 



Odpovědný zástupce – kdo jím nemůže 

být 

(3) Odpovědným zástupcem nemůže být osoba, u které 

trvá překážka provozování živnosti podle § 8. 

Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru 

živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to 

po dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení 

živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-li 

živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost 

nebyla provozována po dobu delší než 4 roky. 

Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být 

člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této 

právnické osoby. 



Povinnost ustanovit odpovědného 

zástupce 

(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit 

• a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky 

provozování živnosti (§ 7), 

• b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující 

splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce 

odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která 

je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje 

podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto 

zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce 

odpovědného zástupce vedoucího organizační 

složky závodu umístěné na území České republiky, který splňuje 

podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto 

zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených 

osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob. 



Další ustanovení § 11 

• (9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, 

kdy to tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 

obdobně s výjimkou odstavce 8. 

• (10) Pokud podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce přestal 

vykonávat funkci nebo přestal splňovat zákonem stanovené 

požadavky, může podnikatel provozovat živnost bez odpovědného 

zástupce jen v případě, že tak stanoví jiný právní předpis, a za 

podmínek jím stanovených. Živnostenský úřad zapíše do 

živnostenského rejstříku ukončení výkonu funkce odpovědného 

zástupce a uvede, že živnost je dočasně provozována bez 

odpovědného zástupce. 

• (11) Pokud zvláštní právní předpis stanoví podmínky provozování 

živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce odlišně, ustanovení 

odstavců 1 až 9 se nepoužijí. 



Související ustanovení 

§ 31  

Povinnosti podnikatele 

• (1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím 

odpovědného zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho 

účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. 



Závěr – pravda a mýty o garantovi 

• Termín GARANT v živnostenském zákoně NEEXISTUJE 

• Zákon vždy hovoří o odborném zástupci 

• Odborný zástupce nemá omezen počet provozoven 

• Odborný zástupce může být určen maximálně pro čtyři 

podnikatele 

• Odborný zástupce musí být ve smluvním vztahu k 

podnikateli 

• Činnost odborného zástupce musí být zajištěna v 

potřebném rozsahu 

 



Zastupování v optometrii – z. 372/2011 

Sb. 

• § 14 

• Odborný zástupce 

• (1) Odborný zástupce odborně řídí poskytování zdravotních služeb. 
Odborným zástupcem může být ustanovena fyzická osoba, která je 

• a) způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání podle 
§ 12 a je členem České lékařské komory, České stomatologické 
komory nebo České lékárnické komory (dále jen „komora“), jestliže 
členství v komoře je podmínkou pro výkon tohoto povolání, 

• b) plně svéprávná, 

• c) bezúhonná, 

• d) držitelem povolení k pobytu na území České republiky, pokud má 
povinnost takové povolení mít. 

• Odborným zástupcem nemůže být ustanovena fyzická osoba, u níž 
trvá některá z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17. 



Odborný zástupce dle 372/2011 Sb. 

• (2) Funkce odborného zástupce musí být vykonávána v 

pracovněprávním nebo obdobném vztahu k 

poskytovateli. Tato podmínka neplatí, je-li odborný 

zástupce statutárním orgánem nebo členem statutárního 

orgánu poskytovatele nebo je-li odborný zástupce 

manželem nebo registrovaným partnerem poskytovatele; 

i v tomto případě musí být odborný zástupce k 

poskytovateli ve smluvním vztahu. 

• (3) Odborný zástupce musí vykonávat svou funkci v 

rozsahu nezbytném pro řádné odborné řízení 

poskytovaných zdravotních služeb. Stejná osoba nemůže 

vykonávat funkci odborného zástupce pro více než 2 

poskytovatele. 



Odborný zástupce dle 372/2011 Sb. 

(4) Odborný zástupce je povinen písemně oznámit 

poskytovateli všechny změny údajů uvedených o něm v 

rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb, v žádosti o udělení tohoto oprávnění 

a v dokladech předkládaných s touto žádostí a změny a 

doplnění údajů týkajících se podmínek pro výkon funkce 

odborného zástupce a předložit doklady o nich. Změny a 

doplnění údajů podle věty první musí odborný zástupce 

oznámit do 10 dnů ode dne, kdy k nim došlo. 

(5) Přestane-li odborný zástupce vykonávat svou funkci 

nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon této 

funkce, je poskytovatel povinen ustanovit nového 

odborného zástupce nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 

se o některé z těchto skutečností dozvěděl. 



Shrnutí zastupování 

Oční optik 

• § 11 zákona 455/1991 Sb. 

• Odpovědný zástupce 

• Ve smluvním vztahu 

 

 

• Činnost zajištěna v potřebném 

rozsahu 

• Maximálně pro 4 podnikatele 

Optometrista 

• § 14 zákona 372/2011 Sb. 

• Odborný zástupce 

• V pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu 

 

• V rozsahu nezbytném pro 

řádné odborné vedení služeb 

• Ne pro více než dva 

poskytovatele 



Vyvrácení 2 mýtů optiky a 

optometrie 

• GARANT neexistuje, vždy jde o odborného nebo 

odpovědného zástupce 

• Počet provozoven pokrytých jedním garantem není nikde 

definován, vždy jde o maximální počet podnikatelů, resp. 

poskytovatelů zdravotní péče 



Vymezení činnosti 

Oční optik 

 

• Nařízení vlády o obsahových 

náplních živností, č. 278/2008 

Sb., ve znění 288/2010 Sb., 

368/2012 Sb. a 365/2013 Sb. 

• Příloha číslo 2 n.v. (obsahové 

náplně živností vázaných) 

Optometrista 

 

• Vyhláška MZ o činnostech 

nelékařských zdravotnických 

pracovníků, č. 55/2011 Sb. 

• § 11 vyhlášky 



Obsahová náplň živnosti oční 

optika 

• Individuální zhotovení, výdej a opravy korekčních očních 
pomůcek, zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí 
brýlového středu a dalších parametrů potřebných ke 
zhotovení korekční pomůcky určené do dálky, na čtení 
nebo jinou pracovní vzdálenost.  

• Měření a vyhodnocení parametrů hlavy potřebných ke 
zhotovení korekčních brýlí, případně jiných korekčních 
pomůcek, přepočet lékařem nebo optometristou udané 
dioptrické hodnoty astigmatické korekce a výpočet 
změny korekce vzhledem k její konečné poloze před 
okem, přizpůsobení zhotovené korekční pomůcky 
rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňovala funkční, 
hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky.  
 



Obsahová náplň živnosti oční 

optika 

• Podávání odborných informací o způsobu používání 

korekčních pomůcek a jejich údržbě, poradenství při 

výběru korekčních obrub, doporučení vhodných druhů a 

úprav brýlových čoček. 

• V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy 

brýlových obrub, hromadně zhotovovaných korekčních 

očních pomůcek, slunečních a ochranných brýlí. Prodej 

příslušenství k brýlím, pomůcek a prostředků určených k 

údržbě, k ochraně korekčních očních pomůcek a 

ochranných prostředků zraku (například pouzdra na 

brýle, utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových 

čoček). 

 



Činnost optometristy - 55/2011 Sb. 

§ 10 

Optometrista 

• (1) Optometrista vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a 

dále bez odborného dohledu a bez indikace může 

• a) doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček, 

• b) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních 

vad, včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného 

použití, 

• c) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky10), 

manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou 

zásobu, 

• d) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické 

prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat 

jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55


Činnost optometristy - 55/2011 Sb. 

§ 10 

• (2) Optometrista bez odborného dohledu a bez indikace u osob 
starších 15 let věku může 

• a) vyšetřovat zrakové funkce a provádět metrická vyšetření refrakce 
oka, určovat refrakční vadu a provádět korekce, 

• b) rozhodovat, zda je ke korekci refrakční vady vhodné použít 
dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a 
předepisovat je, zhotovovat a opravovat, 

• c) vyšetřovat v oblasti předního segmentu oka pro potřeby korekce 
refrakčních vad, 

• d) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad, 

• e) při podezření na oční onemocnění doporučovat pacientům 
vyšetření u lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru 
oftalmologie, 

• f) aplikovat kontaktní čočky a předávat je s poučením a doplňkovým 
sortimentem pacientům a provádět jejich následné kontroly. 



Činnost optometristy - 55/2011 Sb. 

§ 10 

• (3) Optometrista pod odborným dohledem očního lékaře 

se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie 

může provádět 

• a) činnosti uvedené v odstavci 2 u osob mladších 15 let, 

• b) vyšetření na oftalmologických diagnostických 

přístrojích; tato vyšetření však nehodnotí a nestanovuje 

diagnózu. 

 



Mýtus o konci očního optika 

Skutečnost: 

Kompetence očního optika a optometristy jsou 

jednoznačně definovány 

Optometrista má kvalifikační předpoklady pro provozování 

živnosti oční optika (příloha č. 2 ŽZ) 

V okamžiku, kdy optometrista zhotovuje brýle, pohybuje se 

v režimu živnostenského zákona a souvisejících předpisů 

V okamžiku měření refrakce se pohybuje v režimu zákona 

o zdravotních službách 



Kde poskytuji služby 

Oční optik 

 

• Provozovna 

• Upravuje živnostenský zákon 

455/1991 Sb. 

• § 17 

Optometrista 

 

• vyšetřovna 

• Vyhláška č. 92/2012 Sb. o 

požadavcích na minimální 

technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a 

kontaktních pracovišť domácí 

péče  

• Příloha č. 2, bod 2.8. 



vybavení optometristy 

• Příloha č. 1 – obecné požadavky na technické a věcné 

vybavení ZZ 

• Příloha č. 2 - Požadavky na technické a věcné 

vybavení pracovišť lékařů a zubních lékařů, 

pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a 

pracovišť jiných odborných pracovníků 

A. Společné požadavky 

B. Zvláštní požadavky  

• 2. Zvláštní požadavky podle oborů péče - nelékařská 

zdravotnická povolání  



Vybavení optometristy 

• 2.8. Optometrista 

• Vybavení: 

• a) vyšetřovací křeslo s lampou, 

• b) brýlová skříň, 

• c) štěrbinová lampa, 

• d) optotypy, 

• e) vybavení k určení barvocitu, 

• f) zácvikový stolek se zrcadlem a osvětlením, 

• g) přístroj na měření zakřivení oční rohovky, 

• h) fokometr, 

• i) skiaskop nebo autorefraktometr, 

• j) zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna skiaskopie. 

• Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr, fonendoskop, osobní 
váha a výškoměr. 



Mýtus – věcné požadavky na 

vyšetřovnu optometristy jsou likvidační 

• Míra požadavků na vybavení pro činnost optometristy 

koresponduje s činnostmi optometristy ve vyhlášce 

• Rozsah požadavků na vybavení je možno podrobit 

diskusi 

• Snižování rozsahu vybavení ulehčuje zřízení dalších 

vyšetřoven obchodním řetězcům a tím vzniká další 

zahuštění trhu a rozmělnění potenciálních zákazníků 

mezi více poskytovatelů 

• U každé profese jsou vyloučeny ty obecné a společné 

požadavky, které jsou u dané profese prokazatelně 

nadbytečné 



vzdělávání 

• Důraz na vzdělání – je předpokladem získání odborné 

způsobilosti 

• Akreditace studijních oborů 

• Odborná dle zákona 96/2004 Sb. 

• Dle předpisů Ministerstva školství 

• Specializační vzdělávání některých nelékařských 

zdravotnických oborů 



Předpisy upravující způsob 

vzdělávání 

• Vyhláška 39/2005 Sb., 

kterou se stanoví minimální požadavky na studijní 

programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 

nelékařského zdravotnického povolání  

• Vyhláška 31/2010 Sb., 

o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou 

způsobilostí  



Vyhláška č. 39/2005 Sb. 

§ 10 

Optometrista 

• (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy 

se získává absolvováním akreditovaného studijního 

programu. 

• (2) Program uvedený v odstavci 1 má standardní dobu 

studia nejméně 3 roky, z toho praktické vyučování činí 

nejméně 240 hodin. 



Vyhláška č. 39/2005 Sb. 

• (3) Studium v programu uvedeném v odstavci 1 poskytuje znalosti a 

dovednosti stanovené v § 3 a dále obsahuje 

• a) teoretickou výuku poskytující znalosti v 

• 1. oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování zdravotní 

péče v optometrii, a to v biologii a genetice, anatomii se zaměřením 

na anatomii oka, fyziologii se zaměřením na fyziologii oka, histologii, 

biochemii, mikrobiologii, imunologii, fyzice, patologii, farmakologii, 

• 2. optometrii a optice a klinických oborech, a to v oftalmologii včetně 

oční farmakologie, v binokulárním vidění, nauce o refrakci, základech 

ortoptiky, ve zdravotnických prostředcích, a to ve speciálních 

kompenzačních pomůckách, kontaktních čočkách a optických a 

oftalmologických zdravotnických přístrojích, 



Vyhláška č. 39/2005 Sb. 

• 3. sociálních a dalších souvisejících oborech, a to v psychologii, 

základech pedagogiky a edukace, ekonomice a vedení obchodu, 

základech informatiky, statistiky a metodologie vědeckého výzkumu, 

• b) praktické vyučování poskytující dovednosti a znalosti v optometrii, 

kontaktologii, při vyšetřování na oftalmologických přístrojích a při 

výrobě kontaktních pomůcek, kdy se studující jako součást týmu učí 

provádět poradenskou službu při výběru brýlových obrub a úpravách 

brýlových čoček, poradenskou službu v oblasti refrakčních vad 

včetně kontaktních čoček, vyšetřovat zrakové funkce a provádět 

metrická vyšetření oka, určovat refrakční vadu, provádět korekce, 

aplikovat kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky a 

předepisovat je a vyšetřovat v oblasti předního segmentu oka pro 

potřeby korekce refrakčních vad. 

 

 



Specializace v optometrii? 

• Optometrista 

 

Jak by se měla specializace  

• Klinický optometrista, kontaktolog, ambulantní 

optometrista 

• Akreditace specializačního programu je nezbytná 

 

• Je to opravdu nutné? 

 

• Postup podle vyhlášky č. 31/2010 Sb. 



Zákon, nahrazující 96/2004 Sb. 

• Zcela nový zákon, nikoliv jen novela 96/2004 Sb. 

• Vnitřní připomínkové řízení proběhlo v červnu 2015 

• Registr pouze pro zdravotní sestry a porodní 

ošetřovatelky 

• Samostatnost výkonu povolání zachována, oprávnění 

vzniká absolvováním studia 

• Celoživotní vzdělávání měřeno hodinami 

• 12 hodin ročně, z toho 2/3 zajišťuje zaměstnavatel 

• Evidence o vzdělání v osobním spise zaměstnavatele 

• Sedmileté přechodné období 

• Předpokládaná účinnost od 1. 1. 2017 



Nezodpovězené otázky návrhu 

• Návrh zaměřen na povolání, vykonávaná v 

zaměstnaneckém vztahu (zdravotní sestry) 

• Způsob evidence vzdělání u osob, pracujících jako 

OSVČ ? 

• Veškeré prováděcí předpisy k zákonu budou vydány 

nově 

• Jejich obsah není znám, bude zveřejněn včas? 



Závěrem… 

• Je iluzí domnívat se, že v minulosti bylo možno přijmout 

řešení, která by ideálně vyřešila všechny potíže. 

 

• Jiná řešení by možná nezpůsobila dnešní nejasnosti a 

nejistoty, zcela jistě by přinesla jiné konflikty, které přináší 

každodenní praxe a které je nutno řešit… 

 



 

 

 

…děkuji za pozornost! 


