
Metodika pro oční optiky

INFO Program stánku 
Pátek, 18. 3.
13.00 - 14.00 Nové stanovy SČOO a související dokumenty
15.00 - 16.00 Agresivní obchodní politika v oboru a jak jí čelit?
16.30 - 17.30 Metodika pro oční optiku

Sobota, 19. 3.
11.00 - 12.00 Program činnosti SČOO - co jsme slíbili a co jsme splnili?
13.00 - 14.00 Nové stanovy SČOO a související dokumenty
15.00 - 16.30 Metodika pro oční optiku
  (na dotazy bude odpovídat právní poradce SČOO)
17.00 - 18.00 Agresivní obchodní politika v oboru a jak jí čelit? 
  (na dotazy bude odpovídat právní poradce SČOO)

Budou podány informace a proběhne diskuse na téma:
• Připravované nové stanovy SČOO a související dokumenty, které jsou 

zpracovány v souladu s novým občanským zákoníkem. Stanovy upravu-
jí vyváženě pravomoci valné hromady a představenstva tak,  aby činnost 

Navštivte nás na stánku SČOO
letos jsme vytvořili stánek se čtyřmi zónami:

ADMINISTRATIVA - vyřizování členských záležitostí

INFO - informace od SČOO a možnost diskuse s jeho přestavenstvem

BISTRO – ochutnávka pivních speciálů Minipivovaru Labuť s posezením a občerstvením, k dispozici je Wi-Fi

Časopis ČOO a NCO-NZO – prezentace časopisu Česká oční optika a tiskopisy a průkazy odbornosti NCO-NZO

představenstva byla akceschopná, operativní a přitom 
dobře kontrolovatelná. Součástí  návrhu jsou další doku-
menty – Volební řád a Jednací řád valné hromady. Stanovy 
budou schvalovány  na nejbližší valné hromadě SČOO  
v květnu 2016 a nyní je prostor k jejich připomínkování.

• Agresivní obchodní aktivity některých společností va-
dí velké části našich kolegů, proto jsme  pro vás připravili 
právní rozbor povahy jejich podnikání a návody na případ-
né podávání stížností  a obecné poradenství v této oblasti.

• Brožura Metodika pro oční optiky, která přehledně su-
marizuje povinnosti očního optika,  jakožto živnostníka 
a výrobce zdravotnických prostředků. Rádi odpovíme na 
konkrétní dotazy.

• Na poslední valné hromadě byl schválen program čin-
nosti SČOO a představenstvo vám  v případě zájmu rádo 
vysvětlí, jak konkrétně program plní.

Představenstvo zpracovalo ve spolupráci se 
společností Re-medical dvacetistránkovou 
brožuru “Metodika pro oční optiky”, která 
zevrubně vysvětluje práva a povinnosti 
provozovatelů očních optik dle dotčených 
právních předpisů.

Metodika
pro oční optiky

Práva a povinnosti
provozovatelů očních optik 

dle dotčených právních předpisů

...na veletrhu OPTA 2016



Program OPTA FORUM
Pátek, 18. 3.
11.00 - 13.00 Zahájení veletrhu OPTA 2016 
  + vyhlášení soutěže Top OPTA a tisková konference

14.00 - 14.30 Screening zraku řidičů České Republiky 
 Bc. Dana Albrechtová 
  (Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU Brno)

14.30 – 15.00 Vliv barevných folií na rychlost čtení  
 u dyslektických dětí
  Bc. Zuzana Odvárková 
  (Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU Brno)

15.00 - 15.30 Vliv modrého světla na oko a lidský organismus
  Veronika Martinusová (VOŠZ a SZŠ Praha)

15.30 - 16.00 Základní pojmy v kontaktologii
  Ing. Jiří Michálek, CSc. (ČKS)

16.00 - 16.30 Metodika pro oční optiky jako záruka   
 správné provozní praxe
  Ing. Jiří Panenka (SČOO)

16.30 – 17.00 Trh oční optiky ČR 2015
  Ing. Ivan Vymyslický (SČOO)

17.00 - 17.30  Distanční studium optometrie v ČR
  Tomáš Langhammer (SČOO)

17.30 – 18.00 Zbavte se brýlí - proč?
  Česká kontaktologická společnost (ČKS)

Sobota, 19. 3.
10.30 – 11.30 3D skenování a 3D tisk nejen
 při návrhu brýlí na míru
 Ing. Jan Homola

11.30 - 12.00 Vliv pohybové aktivity 
 na akomodačně vergenční systém
 Mgr. Nicole Jírovská 
 (Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

12.00 - 12.30 Vliv kofeinu na nitrooční tlak
 Mgr. Jitka Losíková (Katedra optiky, 
 Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)
12.30 - 13.00 Vliv velikosti a okolí optotypových 
 znaků na jejich čitelnost
 Mgr. Petr Langer 
 (Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

13.00 - 13.30 Informovanost nositelů měkkých  kontaktních
 čoček o možných zdravotních rizicích
 Bc. Barbora Hašková, Bc. Marie Kodetová
 (Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU Brno)

13.30 - 14.00 Indukovaný rohovkový astigmatismus 
 po operaci katarakty
 Bc. Martin Fůs (FBMI ČVUT, Kladno)

14.00 - 14.30 Terapeutické kontaktní čočky pro řízené  
 uvolňování bioaktivních látek
 Bc. Kateřina Pavlíčková (FBMI ČVUT, Kladno)

14.30 - 15.00 Metodika pro oční optiky jako záruka 
 správné provozní praxe
 Ing. Jiří Panenka (SČOO)

15.00 - 15.30 Distanční studium optometrie v ČR
 Tomáš Langhammer (SČOO)

15.30 - 16.00 Základní pojmy v kontaktologii
 Ing. Jiří Michálek, CSc. (ČKS)

16.00 - 16.30 Zbavte se brýlí - proč?
 Česká kontaktologická společnost (ČKS)

16.30 - 17.00 Trh Oční optiky ČR 2015
  Ing. Ivan Vymyslický (SČOO)

Neděle, 20. 3.
10.30 – 11.00 Vida? – VIDA! – Interaktivní vzdělávací pásmo odborných asistentů MUNI Brno

...na veletrhu OPTA 2016

generální partneři

SONO Centrum, Veveří 2832/115, Brno        Sobota 19. 3. 2016
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