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Brno, 25. února 2005

ZÁPIS
Z valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů,

konané v Brně dne 25. února 2005

Valnou hromadu zahájil v 17: 1O hodin ing. Ivan Vymyslický. Přivítal přítomné členy Společenstva a hosty -
jme~ovitě pana Bc. Martina Morvaye prezidenta Komory očných optikova optometristov Slovenska (KOOOS),
paru Blanku Jiříčkovou ze Všeobecné zdravotní pojišťovny a PhDr. Michaelu Hofštetrovou Knotkovou
z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, NCO NZO Brno.
Na jednání valné hromady se zaregistrovalo celkem 97 členů Společenstva.
Program valné hromady
Ing. Ivan Vymyslický seznámil valnou hromadu s návrhem programu jednání:
- zpráva o činnosti Společenstva za rok 2004 a program na rok 2005,
- revizní zpráva o hospodaření Společenstva v roce 2004,
- diskuse,
- schválení usnesení valné hromady.
Ing. I. Vymyslický nechalo programu valné hromady hlasovat. Upozornil přítomné členy Společenstva, aby
hlasovali zvednutím červeného hlasovacího lístku. Program byl schválen.
Zpráva o činnosti Společenstva za rok 2004 a program na rok 2005
Zprávu přednesl prezident Společenstva pan Josef Szarvas.
Celý text zprávy je v příloze Č. 1.
Revizní zpráva o hospodaření Společenstva v roce 2004
Zprávu předložila revizní komise a přednesla ji Bc. Martina Nováková. Komise konstatovala, že v roce 2004
Společenstvo hospodařilo se ziskem 69 tis. Kč. Výnosy činily celkem 3,8 mil. Kč a náklady 3,7 mil. Kč. Hlavní
činnost skončila s očekávanou ztrátou (113 tis. Kč), která byla pokryta ziskem (182 tis. Kč) z výdělečné činnosti.
Hmotný investiční majetek (kopírka a počítač) byl k 31.12 2004 odepsán v plné výši a zůstává v majetku
Společenstva.
Likvidita Společenstva byla na konci roku dobrá - finanční prostředky činily 520 tis. Kč.
Auditor ing. Kameš prověřil účetní záznamy o hospodaření Společenstva včetně interních převodu a potvrdil je
Neshledal v účetnictví SČOO za rok 2004 žádné chyby.
Ing. I. Vymyslický poděkoval za přednesené zprávy a pozval přítomné na odborný program a ples. Informovalo
propagačním letáčku (proč nenosit tzv. hotovky), který členové SČOO dostanou zdarma (jedno balení U. 100 ks)
při placení příspěvků.
Diskuse
1. Ing. Vymyslický předal slovo prvnímu z hostů PhDr. M. Hofštetrové z NCO NZO Brno. PhDr. Hofštetrová
uvedla svůj příspěvek krátkou prezentací, ve které se zaměřila na základní informace o registraci optometristů
podle zákona Č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Upozornila na to, že podrobné informace
lze získat na internetových stránkách IN'W'N. nconzo . cz a náhled na registra'ční statistiku na http : II IN'W'N.

195.113.192.195/registr. Do konce února bylo zaregistrováno 26 optometrístů PhDr. Hofštetrová řekla, že do 24.
února 2004 bylo Ministerstvem zdravotnictví pozastaveno registrování optometristů. Bylo nezbytné vyjasnit
akreditaci vysokých škol ke studijním programům optometristů. PhDr. Hofštetrová uvedla, že ministryně
zdravotnictví (MUDr. Součková, prosinec 2002) upozornila příslušné děkanáty univerzit v Praze, Brně a ~ .
Olomouci, že počínaje rokem 2003 nemají souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a tedy akreditaci ke
studijním programům optometrista. '
Zástupci SČOO řekli, že Společenstvo je připraveno v rámci svých možn<?stí podpořit absolye~ty z kritických
ročníků. Nejdříve bude nezbytné zjistit všechny právní informace. Clenové SCOO budou informování v Optických
zprávách a České oční optice. . -
2, Druhým hostem, který vystoupil v diskusi, byla paní B. Jiříčková ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Informovala o tom, že územní orgány VZP byly reorganizovány, vznikly krajské VZP a okresní pobočky jsou jen
místní pobočky. Upozornila na to, že oční optici jsou jediní živnostníci, kteří poskytují zdravotnické prostředky a
že oční optici musí dodržovat jak zákony živnostenské tak i příslušné zákony o zdravotní péči. Paní Jiříčková dále
podrobně vysvětlila jak VZP sestavuje číselník a jaké jsou povinnosti dodavatelů v oboru oční optika zejména
jejich povinnosti dané zákonem o cenách. Uvedla, jak VZP používá tzv. paušály úhrad za reprezenta.nty
zdravotnických prostředků v oční optice (brýle a dioptrické pomůcky) Paní Jiříčková se zabývala podstatnýrru
změnami, které nastaly pro oční optiky po vstupu do Evropské unie. Citovala příslušné právní normy Unie a
zákony České republiky, kterými jsou normy transformovány do českého práva. Upozornila na to, že nežádoucí
příhoda spojená s užíváním zdravotnického prostředku může nastat i u očního optika a že není dobré tuto
možnost podceňovat.
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Paní Jiříčková reagovala na registraci optometristů. Uvedla, že § 11 zákona Č. 96/2004 o (nelékařská
zdravotnická povolání) tj. paragraf popisující činnosti optometristy je nezbytné dopracovat, aby bylo zřejmé, co
může optornetrista samostatně dělat. Pak je nezbytné stanovit výkony pro optometristy a pak je teprve možné,
aby si optometristé otevírali nestátní zdravotnická zařízení. Výkony je nutné projednat s Lékařskou komorou.
3. Dále pokračovala krátká diskuse ke všem tématům valné hromady.

Schválení usnesení valné hromady

Ing. Vymyslický uzavřel diskusi a předložil valné hromadě návrh usnesení a nechalo usnesení hlasovat.

Výsledky hlasování (hlasovalo se aklamací): pro schválení usnesení hlasovali všichni účastníci valné
hromady, proti nebyl nikdo a hlasování se také nikdo nezdržel. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Plné znění schváleného usnesení je v příloze Č. 2.

Zapsal: ing. Ivo Novák, tajemník Společenstva ~
Brno 25. února 2004 / Va.1e: ~
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