
V Brně 22. února 2008
Společenstvo českých optiků a optometristů

Záznam
z jednání valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů

konané v Brně, v pátek dne 22. února 2008 od 17:00 hodin

Zahájení
Valnou hromadu zahájil viceprezident představenstva Společenstva Ing. Ivan Vymyslický, který přivítal členy
Společenstva i hosty, pozastavil se nad nízkou účastí členů a otevřel jednání valné hromady.-. YA~
Program valné hromady -\ .
Ing. Vymyslický seznámil valnou hromadu s návrhem programu jednání. Valná hromada neměla k programu
připomínky a hlasováním program schválila.
Členové Společenstva dostali předem informace o termínu konání valné hromady a jejím programu v Optických zprávách.

Zpráva představenstva
Prezident Společenstva Beno Blachut přednesl Zprávu o činnosti za rok 2007 a o programu na rok 2008,
v níž se zaměřil na na úspěchy a na druhé straně méně úspěšné činnosti Společenstva. Konstatoval, že SČOO
má aktuálně 566 platících členů, což je nárust o 16 členů. Za úspěchy označil probíhající jednání o cenové
regulaci, která je nyní v gesci ministerstva zdravotnictví. Informovalo spolupráci s výrobci, kteří naše jednání
podporují a zplnomocnili představenstvo Společenstva k jejich zastupování v kauze. K úspěchům patří rovněž
Kongres OPTOMETRIE 2007 uspořádaný v Hradci Králové, veletrh OPTA 2007 a aktuální 14. ročník, kterého se
účastní rekordní počet vystavovatelů z ČR i ze zahraničí, soutěž TOP OPTA a další aktivity. Zvyšuje se počet
vysokoškolsky vzdělaných optometristů, kterých je aktuálně 548 a loňský přírůstek je 62 osob.
Z mezinárodních aktivit ocenil kongres pořádaný u příležitosti OPTA 2007 a i právě probíhající kongres. Řadou
aktivit se chce ČR stát v rámci evropského sdružení ECCO svorníkem mezi státy z východních Evropy a
vyspělými západními zeměmi s delší demokratickou i odbornou tradicí. K úspěchům patří i přiřazení ČR k zemím
jako Velká Británie, Nizozemsko a Španělsko, které jsou nejdále v celoživotním vzdělávání optometristů.
Vydávání 2 časopisů svědčí o snahách podávat více informací o oboru optické i laické veřejnosti. Stručně se
zmínilo účasti SČOO na MIDO a SILMO a ocenil finanční stabilitu Společenstva vytvářející dobré předpoklady
pro rozvíjení všech aktivit. Ocenil pí. Šebkovou, která kromě jir:\éfrq)fajišťuje i úkoly v oblasti účetnictví.
Nepodařilo se kompletně vyjasnit agendu přidělování kreditů vzd~lávacím akcím, pokroku při jednání o novém
znění Vyhlášky 423/2004 bylo dosaženo účastí členů Společenstva (Bc. Mrva, Bc. Nováková a Mgr.
Šenkeříková) v pracovní komisi MZ. Dále bude třeba jednat v oblasti optometrista versus pojišťovny, výkony
optometristů a na zlepšení vzájemné komunikace. Představenstvu chybí zpětná vazba a očekává náměty
z členské základny. na směrování činnosti Společenstva.
V roce 2008 stojí před Společenstvem především tyto úkoly: prosadit žádoucí změny v legislativě (regulace,
optometristé), uspořádat další Kongres OPTOMETRIE 2008, pokračovat ve vydávání časopisů Česká oční optika
a BRÝLE+, kam by měli optici i optometristé více přispívat svými články a postřehy z vlastní práce, pokročit
v projektu Celoživotní vzdělávání optometristů a prezentaci oboru vůči veřejnosti.

Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise pan Antonín Oliva seznámil valnou hromadu s plněním usnesení z loňské vyrocru
členské schůze a s výsledky hospodaření Společenstva za rok 2007. Konstatoval, ž-eúčetnictví bylo řádně
auditováno a je zcela bez závad. Doporučil valné hromadě schválit hospodaření za rok 2007. Společenstvu rostly
příjmy jak z členských příspěvků tak i podíl na výnosech veletrhu OPTA, z Kongresu optometrie a z vydávaných
časopisů. Rok 2007 byl finančně úspěšný. účetní zisk činil 115.000 Kč.

Informace o časopisech Česká oční optika a Brýle +
Ing. Panenka stručně informovalo obou vydávaných časopisech. U ČOO se situace v podstatě nernění a nadále
slouží především odborné veřejnosti, časopis Brýle+je určen pro~onEové zákazníky. V roce 2008 bude vycházet
4 x ročně v nákladu 6000 ks. Kromě našich členů je zasílán ťedal<6í oftalmologům a dalším adresátům, jeho
distribuce je pro veřejnost je zajišťována prostřednictvím GEK-o Tabák, jehož distribuční místa jsou umístěna ve
velkých nákupních centrech jako Globus, Tesco, Hypernova a Kaufland. Vyzval oční optiky a optometristy
k zasílání příspěvků, které mohou jednotlivá čísla v obou časopisech obohatit jak o teoretická témata, taki o
poznatky z konkrétní praxe a provozu očních optik. Optometristé mohou touto formou získat kredity za publikační
činnost /až 15 kreditů za článek/.

Vzdělávání optometristů
Bc. D. Mrva informovalo kreditním systému vzdělávání optometristů. Představenstvo Společenstvo jmenovalo
tříčlennou komisi, která dává stanovisko k zařazování vzdělávacích akcí do kreditního systému. V loňském roce
zařazení 14 z nich doporučila, v 1 případě nedoporučila. Členové tohoto výboru se zúčastnili na ministerstvu
zdravotnictví projednávání novely vyhlášky 423/2004. Pokud projde hladce schvalovacím procesem ve vládě a
v parlamentu, mohla by vstoupit v platnost v září tr.



Společenstvo v ECOO
Tajemník vzdělávacího výboru ECOO Ing. P.Šebek osvětlí I účastníkům nadnárodní organizace zastřešující
stavovské organizace jednotlivých zemí. ČR vstoupila do ECOO před 13 lety a jako první z východoevropských
zemí organizovala zasedání ECOO v Praze. Smyslem aktivit na mezinárodní úrovni je povýšit úroveň oboru
v ČR, stát se centrem pro setkávání optometristů ze zemí východní Evropy a západoevropských států, kde se
v oboru již mnohem dál pokročilo, prezentovat ČR v ECOO, napomoci vzdělávání v naší zemí apod. Vzhledem
k naší aktivitě se pod záštitou organizace začaly připravovat další akce celoevropského významu, jimiž jsou např.
kongresy při veletrzích OPTA, pozvání přednášejících z Pensylvánské optometristické koleje v USA na kongres
v Hradci Králové apod. V závěru stručně informovalo probíhajícím kongresu profesorů optometrie, kterého se
účastní 125 zástupců z 28 zemí a který se má stát základem pro prohloubení vzájemné spolupráce vysokých škol
z oboru.

Diskuze
Ing.I.Vymyslický hovořilo cenové regulaci. 28.2. se uskuteční další jednání na ministerstvu zdravotnictví, které je
dalším z kroků k dosažení cíle - úplného zrušení cenové regulace. Informovalo dobré spolupráci s dodavateli,
které v jednáních Společenstvo zastupuje. Jednání probíhají i s VZP, tato se blíží k dosažení dohody.
Pan Z.Renc vystoupil s písemným diskusním příspěvkem, v němž kritizoval vedení Společenstva, které se chová
autokrativně a nepřipouští diskusi o svých rozhodnutích. Je údajněovládáno pány B. Blachutem, Ing.
Vymyslickým, Mgr. Rudolfem a M. Otavou, k nimž se řadí i pa~ A~é:>liva.Další kritiku zaměřil na orqanizovánl
nákladných výjezdních zasedání,organizaci zahraničních cest-prezidenta po Evropě, kritizoval rovněž Ing. Sebka,
který je tajemníkem vzdělávacího výboru ECOO, neprůhledné financování a účetnictví. Navrhnul stávající
představenstvo odvolat a zvolit nové z mladých členů SČOO.
Paní Jana Fulínová vznesla dotazy k výběrovému řízení na studium, kde je nyní Bc. Nováková,zda je Ing. Šebek
synem paní A.Šebkové a kritizovala nevhodně zvolený termín schůze.
Ing. Vymyslický v reakci uvedl, že VŘ se zúčastnilo 6 kandidátů, termín schůze se těžko hledá, O PTA je
příležitostí, kde je řada členů na veletrhu. a Ing. Šebek sdělil, že je stavební inženýr.
Pan Z. Ždánský reagoval na slova pana Rence. Jako dlouholetý člen vedení Společenstva má s prací vedení
opačné zkušenosti. Pozastavil se nad slovy o zneužívání, rozkrádání apod. a vznesl pochyby o jejich podložení
fakty. Ing. Šebka ocenil za to, co ve prospěch dělá. Jeho pozice v ECOO nevyžaduje vzdělání v oboru, ale jiné
kvality jako organizační atd. Z. Renc podle jeho slov jezdil také 4 roky na zasedání do zahraničí a cesty mu byly
hrazeny.
Bc. Mrva panu Z. Rencovi vytkl, že se pouze snaží dělat líbivou politiku.
IngVvmyslický konstatoval, že vedení je vystoupením pana Rence překvapeno. Obsahem se osobně cítí uražen
a vše, co bylo řečeno je lež.
Pan A. Oliva reagoval na konstatování pana Rence, že nedostal zprávu z provedené kontroly. Uvedl, že bylo
zpracováno za rok 2006 a 2007, má 5 stran a pan Renc ho má k dispozici.
IngVvmyslický navrhnul, že pokud budou členové chtít, může se na schůzi jmenovat třeba 10 členná komise,
která provede revizi účetnictví. Nikdo ze zúčastněných na tento návrh nereagoval.
Pan Z. Renc uvedl, že vzhledem k tomu, že členové Společenstva, remají o dosažení pozitivních změn zájem,
podává na místě demisi na svou funkci člena představenstv~ ť(\~ .
Ing. Navrátil připomněl historii profese a současný vývoj, který jde v rámci celospolečenských změn svou cestou.
Optiky si otevírají již i oftalrnoloqové.a přibývá optornetristů. Podle jeho názoru se obor doněkolika let rozdělí na
optiky a optometristy. Doporučil jít cestou dosažení vysokoškolského vzdělání rovněž u optiků a kritizoval vedení
Společenstva, že projekt nepodporuje.
Ing, Panenka uvedl, že oční optik je OSVČ, optometrista zřizuje nelékařské zdravotnické zařízení. Zatímco
optikovi stačí středoškolské vzdělání, optometrista musí mít vysokoškolské ( Bc. nebo Mgr.). Navrhovaná cesta
doporučovaná panem Navrátilem by mohla vést k tomu, že profese oční optik časem vymizí. _..
Ing. Vymyslický konstatoval, že představenstvo je ny~í 8 členné, proto bude třeba kooptovat toho, kdo pn volební
valné hromadě jako první nepostoupit, byl pan Bc. Zaloudek. '

Zapsal: tajemník SČOO pan Mgr. Miroslav Dvořák - dne 22.2.2008

Vážení přátele, . .
rádi bychom Vás informovali, že pravidelně na valné hromadě jsou Vám pře~kládán~ hos~odářské výsl~d~~ .
za předešlý rok. Předběžné výsledky nezahrnují podrobný přehled)ed~otlivych polozek z ceho se hospodarsky
výsledek skládá. V případě Vašeho zájjmu bude Vám s ochotou vse predlozeno. .

Alena Šebková - sekretariát SČOO - 18.3.2008


