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V Brně 23. února 2007

Společenstvo českých optiků a optometristů

Záznam
z jednání valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů

konané v Brně, v pátek dne 23. února 2007 od 17:00 hodin

Zahájení
Valnou hromadu zahájil člen představenstva Společenstva Mgr. Vilém Rudolf. Z pověření představenstva SČOO
přivítal členy Společenstva i hosty a otevřel jednání valné hromady. .
Valná hromada byla o projednávaných bodech informována projekcí podkladů na plátno. Členové Společenstva dostali předem
informace o valné hromadě v Optických zprávách.

Program valné hromady
Mgr. Rudolf seznámil valnou hromadu s návrhem programu jednání. Valná hromada neměla k programu
připomínky a veřejným hlasováním program schválila.

Zpráva představenstva
Prezident Společenstva Beno Blachut přednesl valné hromadě Zprávu o činnosti za rok 2006 a o programu na
rok 2007.
Prezident Společenstva ve zprávě uvedl na jedné straně úspěchy a na druhé straně méně úspěšné činnosti
Společenstva. Mezi úspěchy nesporně patří Kongres OPTOMETRIE 2006 uspořádaný v Olomouci, veletrh OPTA
2006, třístranná smlouva mezi SČOO, BW Brno a Optickou unii Slovenska, soutěž TOP OPTA 2006, první
mezinárodní kongres OPTA 2007 uspořádaný za podpory ECOO a AEUSCO, další mezinárodní aktivity např.
činnost Ing. Pavla Šebka ve vzdělávacím výboru ECOO, podpora studia Bc. Martiny Novákové v rámci projektu
PCO a další aktivity. Společenstvo aktualizovalo a podstatně rozšířilo webové stránky SČOO. Podrobně
informoval ing. Jiří Panenka.
Nepodařilo se vyřešit cenovou regulaci, vyjasnit agendu přidělování kreditů vzdělávacím akcím pro optometristy,
dojednat výkony optometristů a také vázla vzájemná komunikace uvnitř Společenstva.
V roce 2007 stojí před Společenstvem především tyto úkoly: prosadit žádoucí změny v legislativě, uspořádat
další Kongres OPTOMETRIE (pravděpodobně v Hradci Králové), zahájit vydávání časopisu BRÝLE+ a vybrat
nového tajemníka.

Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise pan Antonín Oliva seznámila valnou hromadu s výsledky hospodaření Společenstva za
rok 2006. Doporučil valné hromadě schválit hospodaření Společenstva za rok 2006. Konstatoval, že účetnictví
bylo řádně auditováno a bylo zcela bez závad. Společenstvu rostly příjmy jak z členských příspěvků tak i podíl na
výnosech veletrhu OPTA. Rok 2006 byl finančně úspěšný.

Informace o přípravě vydávání časopisu BRÝLE+
Ředitelka společnosti lva Production Agency seznámila valnou hromadu s přípravou časopisu BRÝLE+. Náklad
bude 8 tís. ks, dvakrát ročně a to 1.' dubna a 1. října, bude použito více distribučních cest k důležitým zákazníkům
očních optík, cena výtisku je stanovena na 59,- Kč. Informace o časopisu BRÝLE+ byly umístěny na stánku
Společenstva.

Diskuze
Valná hromada diskutovala především otázku. jak dále postupovat v omezení cenové regulace oční optiky.
Host valné hromady(nečlen) navrhnul, aby byl na místě zvolen tříčlenný výbor, který by prosadil zrušení cenové
regulace oční optiky. .
Valná hromada hlasování jednomyslně takový návrh odmítla a dala plnou důvěru představenstvu Společenstva
k tomu, aby vedlo jednání o cenové regulaci. Viceprezident Společenstva ing. Ivan Vymyslický vysvětlil postup,
který bude použit v roce 2007 po ustavení vlády M. Topolánka. Prvním krokem bude jednání s vládou (především
ministrem financí). Nebude-Ii úspěšné Společentvo bude hledat podporu mezi poslanci parlamentu jak v senátu
tak i v poslanecké sněmovně. Přitom bude spolupracovat se sdružením podnikatelů i s dodavateli. Nebudou-Ii tyto
kroky úspěšné bude Společenstvo uvažovat o podání žaloby. Soudní cesta by byla zdlouhavá, nejístá a drahá.
SČOO si je vědomo toho, že úplně zrušení regulace není zatím možné. Medializace otázky deregulace není na
pořadu dne.
Pan M. Otava seznamil valnou hromadu s výsledky ankety mezi podnikateli v oční optice, .kterou uspořádalo
představenstvo SČOO na začátku roku 2007. Cílem ankety bylo zjistit, kolik očních optiků je připraveno přispět do
peněžního fondu, ze ktrého by se platily jistě značné náklady na spojné s žalobou proti cenové regulaci.
Konstatoval, že téměř všechny odpovědi jsou kladné, ale návratnost ankety je zatím asi 20%.
Dále valná hromada diskutovala přidělování kreditů ve vzdělávání optometristů, legíslativu a postupy VZP při
úhradách.
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