
	
 

Stanovisko SČOO k provádění refrakce očním optikem, 
a to i v souvislosti s novelizací nařízení vlády obsahových náplních jednotlivých živností 

   
Považujeme za nanejvýše důležité vyjádřit se k nebezpečně se rozšiřujícímu nešvaru, kterým je poskytování 
některých služeb souvisejících s prováděním refrakce oka v očních optikách pracujících čistě v režimu 
živnostenského zákona, stejně jako jejich faktické provádění personálem bez náležité kvalifikace.    
 
SČOO upozorňuje, že u provádění refrakce je překračována hranice mezi živností a poskytováním zdravotních 
služeb, konkrétně se totiž jedná o „diagnostickou zdravotní péči“ ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách. 
Provádění metrických vyšetření oka a další činnosti bezprostředně související s prováděním refrakce jsou 
zdravotní služby ve smyslu zákona o zdravotních službách, jmenovitě jsou tyto služby, jakožto činnosti typicky 
náležející optometristovi, vymezeny v § 10 vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a 
jiných odborných pracovníků. 
 
Porušením platných předpisů přitom je jak poskytování zdravotních služeb neoprávněným subjektem, kdy jsou 
služby náležející poskytovatelům z oboru optometrie poskytovány „prostými“ očními optikami bez platného 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tak také jejich poskytování podnikateli sice s platným oprávněním, 
nicméně mimo schválené prostory anebo nekvalifikovaným personálem - tedy „jen“ očním optikem, nikoli 
optometristou. 
 
V obou těchto případech se jedná o správní delikty, jmenovitě o poskytování zdravotních služeb bez oprávnění, 
resp. o poskytování zdravotních služeb prostřednictvím osoby bez patřičné způsobilosti. Za tyto dva správní 
delikty pak může být orgánem kontroly uložena pokuta až do výše 1 000 000, resp. 500 000 korun.  
 
Celý problém nabývá dále na důležitosti od 1. 7. 2016, s účinností nařízení vlády č. 155/2016 Sb., kterým se 
novelizuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Novelou bylo mj. 
v obsahové náplni živnosti oční optika v příloze č. 2 odstraněno slovo „hlavy“ („Měření a vyhodnocení 
parametrů hlavy potřebných ke zhotovení korekčních brýlí“) s odůvodněním, že takto popsaná činnost při 
striktním doslovném výkladu nezahrnovala např. měření související se vzájemnou polohou korekční oční 
pomůcky a hlavy klienta.  
V tomto smyslu a na základě tohoto odůvodnění SČOO vyjádřilo na jednání s Ministerstvem průmyslu a 
obchodu souhlas s touto formální změnou dikce předpisu, nicméně se bohužel potvrdily obavy části odborné 
veřejnosti a určité subjekty pohybující se v oboru oční optiky započaly s jakousi kampaní, jejíž motto by mohlo 
znít „Zajistili jsme pro oční optiky možnost provádění refrakce.“  
 
Ponechme stranou polemiku, zda se jedná o flagrantní nepochopení textu nařízení vlády, anebo o činnost téhož 
subjektu, který by se „pod rouškou“ precizování předpisu snažil (neumně) otevřít pomyslná zadní vrátka 
k činnosti, která ovšem očním optikům (a do působnosti živnostenského zákona) vůbec nenáleží. 
 
Faktem nicméně zůstává, že takto provedené vypuštění jednoho slova z textu nařízení vlády nemůže mít už 
z principu vliv na zákonné vymezení zdravotní péče (zdravotních služeb) ve vztahu k obsahové náplni živnosti. 
Živnostenský zákon již ve svém úvodu jednoznačně stanovuje, že pokud se jedná o poskytování zdravotních 
služeb dle zákona o zdravotních službách, pak se nejedná o živnost (viz § 2 odst. 3 písm. ai) živnostenského 
zákona). Logicky proto nelze dosáhnout jakéhokoli rozšíření režimu živnostenského zákona v této oblasti jinak, 
než že by došlo k zúžení definice na úrovni zákona o zdravotních službách - tedy zákona, který zde „má 
přednost“. 
 
Jakkoli je situace v této věci legislativně naprosto jednoznačná, SČOO přesto oslovilo dotčená ministerstva a 
předpokládáme, že v této věci bude vydáno ministerské stanovisko, které naprosto adresně rozptýlí jakékoli 
pochybnosti, které snad mohly být vyvolány drobnou změnou citovaného nařízení vlády.  
 
Vyzýváme proto odbornou veřejnost a další subjekty působící na poli oborů oční optiky a optometrie, aby 
informovaly odpovědně a (byť i s dobrým úmyslem) nešířily klamavé informace stran možností měřit refrakci 
očními optiky. Tato činnost i nadále jednoznačně spadá do režimu zdravotní péče, a to bez ohledu na nejnovější 
změnu formulace v obsahové náplni živnosti oční optika. Oční optiky, které by tuto činnost prováděly bez 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, anebo prostřednictvím osob bez patřičné způsobilosti, by se 
vystavovaly riziku vysoké pokuty. 
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