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ZÁPI S
z valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů,

konané v Srně dn 20. února 2004

Valnou hromadu zahájil v 17 :15 hodin ing. Ivan Vymyslický. Přivítal přítomné členy
Společenstva a hosty - jmenovitě paní Jiříčkovou ze Všeobecné zdravotní pojišťovny a Mgr.
Trnku z kanceláče JUDr. Krásová.

Program valné hromady

Ing. Ivan Vymyslický seznámil valnou hromadu s návrhem programu jednání:
~zpráva o činnosti Společenstva za rok 2003 a program na rok 2004,
- revizní zpráva o hospodaření Společenstva v roce 2003 a rozpočet na rok 2004,
- změna sídla Společenstva na dresu Novodvorská 1010/14, PRAHA 4,
- etický kodex očních optiků a optometristů,
- diskuze,
- schválení usnesení valné hromady.
Z pléna byl vznesen návrh na to, aby zpráva o hospodaření nebyla čtena a že postačující je
písemná informace. Návrh nebyl přijat s tím, že bude realizován na příští valné hromadě.
Proti návrhu programu nebyly další námitky a valná hromada se řídila podle výše uvedeného
programu ..

Zpráva o činnosti Společenstva za rok 2003 a program na rok 2004

Zprávu přednesl prezident Společenstva pan Josef Szarvas.
V úvodu prezident Společenstva informoval valnou hromadu o tom, že prezident České republiky
podepal zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Optometrik se tak stal oficiálně povoláním,
jehož příslušník může samostatně' provádět rozsáhlé zdravotní úkony až dosud vyhrazené pouze
lékařům.
Podstatné body zprávy o činnosti jsou v následujícím souhrnu a celý text zprávy je v příloze Č. 1.

Souhrn

<, Cinnost Rok 2003 Rok 2004
1. Veletrh OPTA Nová smlouva s BW Tradiční veletrh

Konference učitelů Akviziční činnost
Gala večer

2. ECOO Harmonizace kvalifikací Konference v Praze
Požadavkv na řidiče V říjnu 2004

3. Zákon o nelékařských povoláních Schválení oarlamentem Vyhlášky MZ CR
4. Cenová regulace Pracovní skupina a Zrušení regulace

sjednocení názorů obchodní přirážky
v očních optikách

5. Nová kancelář Vybavení, talernnlk Změna sídla SCOO
6. Osvědčení odbornosti Vedeníaqendy Smlouva s VZP
7. Stížnosti Průběžně Průběžně
8. Časopis COO a OZ COO 4x, OZ 9x C004x, OZ 9x
9. Zájezdy na veletrhy MIDO, SILMO Dtto
10. Statistický orůzkum Informace o oboru
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Revizní zpráva o hospodaření Společenstva v roce 2003 a rozpočet na rok 2004

Zprávu předložila revizní komise a přednesla ji Bc. Martina Nováková. Komise konstatovala,
že v roce 2003 Společenstvo hospodařilo se ziskem. Příjmy činily celkem 2,415 mil. Kč a
náklady 2,414 mil. Kč. Hlavní činnost skončila s očekávanou ztrátou, která byla pokryta
ziskem z výdělečné činnosti. Zisk bude převeden do příštího období.
Hmotný investiční majetek měl k 31.12 2003 zůstatkovou hodnotu 10 237 Kč.

Likvidita Společenstva byla na konci roku dobrá - finanční prostředky činily 604 tis. Kč.

Komise konstatovala, že zpracování dokladů a vedení účetnictví je sice bezchybné, avšak
bez ekonomického efektu, kterému dává prostor zákon o účetnictví a specifika finančního
vedení společnosti tohoto druhu.

Úplné znění revizní zprávy o hospodaření SČOO za rok 2003 je v příloze Č. 2.

Změna sídla Společenstva na dresu Novodvorská 1010/14. PRAHA 4

Až dosud je sídlo Společenstva českých optiků a optometristů na adrese PRAHA 4, Přírodní
14. Valné hromadě byl předložen návrh na změnu adresy na Novodvorská 1010/14, Praha 4
od 1. dubna 2004.
Valná hromada návrh na změnu adresy sídla Společenstva vyslechla a nikdo z přítomných
neměl námitky.
Změna sídla byla valnou hromadou schválena viz. schválení usnesení valné hromady.

Etický kodex očních optiků a optometristů

Návrh Kodexu byl rozeslán před konáním valné hromady k připomínkám. Valná hromada
souhlasila s tím, že návrh Kodexu není nutné číst. Valnou hromadu s príncipy návrhu Kodexu
seznámil Mgr. Zdeněk Ždánský. Uvedl, že oční optika je disciplina na rozhraní vědy,
medicíny a techniky spojené se značnou manuální dovedností. Uvedl příklady z jiných
profesí, kde lékaři nebo technici slibují, jak budou dodržovat pravidla chování specifická pro
daný obor. Oční optici a optometristé dosud neměli psaný etický Kodex.
Mgr. Ždánský z návrhu Kodexu zdůraznil zejména to, že je vždy nezbytné, aby mezi klientem
a očním optikem nebo optometristou vznikl stav důvěry. Dále apeloval na členy
Společenstva, aby dodržovali pravidla profesně korektního chování mezi sebou navzájem a
ke třetím osobám. Doplnil návrh Kodexu v tom směru, že představenstvo Společenstva si
vyhrazuje právo na případné doplnění nebo upravy Kodexu například v souvislosti se
vstupem České republiky do Evropské únie.
Mgr. Ždánský doporučil valné hromadě přijetí Kodexu.

V diskuzi o Kodexu byl vznesen dotaz, kam se může klient dovolat, když se stane terčem
vulgárního chování očního optika. Odpověď z předsednictva valné hromady odkázala na
živnostenský úřad a Českou obchodní inspekci případně řešení soudní cestou. Etický kodex
je dobrovolně dodržovaná vnitřní norma chování pro Společenstvo českých optiků a
optometristů.

Ing. Vymyslický dal po diskuzi hlasovat o schválení návrhu Kodexu ve znění vč. doplnění
Mgr. Ždánským.

Výsledky hlasování (hlasovalo se aklamací): pro schválení Kodexu hlasovalo 130
účastníků valné hromady, proti nebyl nikdo a 'hlasování se zdržel jeden z přítomných.
Kodex byl schválen většinou hlasů.
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Diskuze

1. Ing Vymyslický předal slovo prvnímu z hostů Mgr. Trnkovi s kanceláře JUDr. Krásová.
Mgr. Trna se ve svém diskuzním příspěvku zaměřil na to, aby členům Společenstva co
nejlépe přiblížil platné právní předpisy upravující cenovou regulaci výrobků a služeb v oboru
oční optika. Uvedl nezbytné údaje o právních předpisech (čísla zákonů a vyhlášek případně
výměrů Ministerstva financí) a pak se věnoval principům cenové regulace a kontrole
dodržování regulovaných cen zejména cen úředně stanovovaných. Mgr. Trnka stručně
vysvětlil jak jsou maximální ceny stanovovány a co jsou to věcně usměrňované ceny. Pro
oční optiky je důležité, že úředně je stanovena obchodní přirážka (75%), kterou může oční
optik přidat k částce použitého materiálu na zakázce, která je zhotovována na lékařský
předpis (poukaz). Úřední ceny jsou samozřejmě stanoveny i na dodávky obrub a čoček pro
oční optiky.
Mgr. Trnka uvedl, že poslední platný cenový výměr stanovující regulaci cen oční optiky je
Výměr Ministerstva financí Č. 01/2004 ze dne 5. prosince 2003. Zákon o cenách stanovuje
pro oční optiky povinnost vést cenovou evidenci po dobu tří let. Evidence musí umožnit
kontrolním orgánům provázat vstup a výstup a zkontrolovat dodržení maximálních cen .

. 2. Druhým hostem, který vystoupil v diskuzi byla paní Jiříčková ze Všeobecné zdravotní
poiišťovny. Prvním problémem, kterým se zabývala byl nový číselník VZP. Stanovil
maximální úhrady na haléře a to vyvolalo u očních optiků problémy. Vysvětlila, proč byly
ceny v číselníku stanoveny na haléře a dále řekla, jak s cenami zacházet. Úhrada uvedená
v číselníku je vždy maximální, ceny pro klienty mohou být jen nižší. Upozornila n to, že
aktualizace číselníku je na pořadu v červenci 2004, ale vyjádření maximálních úhrad bude
zřejmě stejné. Vysvětlila jak číselník číst a upozornila na to, že oční optiky by měly mít
sortiment obsažený v číselníku.
Dále se paní Jiříčková věnovala nelékařskému zdravotnockému povolání optometrista.
Optometrista může vykonávat praxi jen ve zdravotnickém zařízení. Podobně to platí oaplikaci
kontaktních čoček. Upozornla na to, že Ministerstvo zdravotnictví pověřilo Českou obchodní
inspekci kontrolou dodržování pravidel pro zdravotnická zařízení.
K datu 1. května 2004 vstoupí Česká republika do Evropské únie. Po tomto datu musí mít
každý výrobek označení CE pro zdravotnický prostředek. Oční optiky jsou poskytovateli
(prodejci) zdravotních prostředků.
Paní Jiříčková upozornila na to, že v poslední době roste počet stížností na nekvalitní práci
očních optik. Konstatovala, že není instituce (výzkumný ústav) na posuzování kvality.
Doporučila očním optikům, aby se seznámili s poměrně rozsáhlou a v posledn době značně
pozměněnou legislativou platnou pro obor oční optiky.

3. Dále pokračovala více jak hodinová diskuze ke všem tématů valné hromady.

Diskutovalo se např. jak se má oční optik bránit, když zhotoví brýle podle nepřesného
lékařského předpisu a klient reklamuje nevalitní výrobek.
Několik diskutujících se zaměřilo na to, jak by měla probíhat kontrola očních optik na trhu.
Mgr. Ždánský kritizoval postup VZP v tom, že doporučuje prozovovny oční optiky, ve kterých
není vždy zajištěna kvalitní služba kvalifikovaného očního optika. Paní Jiříčková zdůraznila,
že klienti jsou pro VZP na prvním místě a VZP je připravena řešit oprávněné stížnosti na
nekvalitní práci očních optik. Vyskytli se i případy, že klienti dostali na předpis laciné sériové
polské brýle.
Účastníci valné hromady hovořili o problému se spekulativními zákazníky, kteří využívají
mezery v legislativě a snaží se získat neoprávněné výhody při poskytování služeb v očních
optikách. Bylo by vhodné, kdyby VZP doporučila, jak má oční optik v podobných případech
postupovat a o co se má opřít. Jen číselník VZP často nestačí.
Někteří účastníci valné hromady upozorňovali na to, že mají problémy s dobou platnosti
lékařského předpisu a úhradou z VZP. Někteří klienti liknavě uplatňují lékařský předpis na
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brýle. Je-li doba mezi vypsáním předpisu lékařem a jeho uplatněním v oční optice delší než
jeden měsíc předpis by oční optik neměl akceptovat. Zástupkyně VZP uvedla, že pojišťovna
neproplácí poukazy, které na VZP dorazí po více než třech měsících po uplatnění poukazu
v oční optice. Účastníci valné hromady žádali přesné informace o lhůtách spojených
s uplatňováním poukazů a odvolávky na zákonné normy.
Valná hromada diskutovala výklad zákona o cenách a navazujícího výměru Ministerstva
financí. Oční optici měli obavy, že výměr MF nutí oční optiky používat dvojí ceny a tím se
dopouštět diskriminace zákazníků, kteří nakupují brýle bez poukazu (lékařského předpisu).
Mgr. Trnka doporučil postup při hledání výkladu zákona o cenách a výměru Ministerstva
financí. Je přesvědčen o tom, že jediným správným postupem je podání žaloby k soudu a
ten nalezne správný výklad zákonných norem.

Schválení usnesení valné hromady

Ing. Vymyslický uzavřel diskuzi a předložil valné hromadě návrh usnesení a nechal o
usnesení hlasovat.

Výsledky hlasování (hlasovalo se aklamací): pro schválení usnesení hlasovalo 131
účastníků valné hromady, proti nebyl nikdo a hlasování se také nikdo nezdržel.
Usneseníbylo schváleno všemi hlasy.

Plné znění schváleného usnesení je v příloze č. 3. __

Zapsal: ing. Ivo Novák, tajemník Společenstva ~ VO\k~

Brno 20. února 2004 /
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