
Společenstvo českých optiků a optometristů V Brně 27. února 2009

Záznam
z jednání valné hromady Společenstva českých očních optiků a optometristů

konané v Bmě, v pátek 27. února 2009 od 17:00 hodin

Zahájení
Valnou hromadu zahájil Ing. Ivan Vymyslický, který přivítal členy Společenstva. Poznamenal, že nízká účast
členů na valné hromadě je zapříčiněna pravděpodobně tím, že Společenstvo dosáhlo v minulém roce poměrně
výrazných úspěchů a v současné době neřeší příliš závažné úkoly.

Program valné hromady
Ing. Ivan Vymyslický seznámil valnou hromadu s návrhem programu jednání. Valná hromada program jednání
bez připomínek hlasováním schválila.

Zpráva představenstva
Prezident Společenstva Beno Blachut přednesl Zprávu o činnosti za rok 2008. Konstatoval, že Společenstvo má
568 členů a 9 členů kolektivních, což znamená nárůst o 2 členy. Konstatoval, že rok 2008 byl pro české oční
optiky a optometristy rokem úspěšným. Významným úspěchem pro české oční optiky a optometristy bylo
zrušení cenové regulace. Vyzdvihl spolupráci s BVV a význam přínosu OPTY, jako hlavního finančního zdroje.
I v roce 2008 byl veletrh OPTA prezentován na mezinárodních veletrzích Silmo a MIDO.Nicméně k činnosti
BVV má SČOO výhrady a to hlavně k flexibilitě a ke způsobu motivace nových i současných vystavovatelů.
Počet registrovaných optometristů se od loňského roku zvýšilo 133, v současné době je registrovaných
optometristů 681. Informoval, že o celoživotním vzdělávání optometristů podá zprávu pan Dan Mrva.
Z hlediska vzdělávání byl úspěchem loňského roku již 3. ročník Kongresu OPTOMETRIE 2008 v Hradci
Králové. Pro následující ročník 2009 bude třeba upravit termín konání, neboť se mění termíny konání poměrně
význačných evropských akcí.
Společenstvo bylo i v roce 2008 pořadatelem mezinárodniho vzdělávacího Kongresu OPT A 2008 pod záštitou
ECOO. Prezident Společenstva poznamenal, že je škoda, že již tradičně se tato událost koná za nezájmu českých
škol s výjimkou UPOL. Nejen tento kongres je známkou, že dochází ke geografickému a historickému
sjednocování pohledu na optometrii.
I v roce 2008 se při tomto kongresu konalo zasedání vzdělávacího výboru ECOO. V roce 2008 se také
uskutečnily volby v ECOO. Ing. Pavel Šebek zůstává i nadále sekretářem tohoto výboru.
Prezident Společenstva Beno Blachut dále vyzdvihl mezinárodní spolupráci, díky níž se mohla Bc. Martina
Nováková, MSc zúčastnit mezinárodního studia na Pennsylvania College of Optometry, 'dnes přejmenována na
Salus Universiti. Toto studium Bc. Nováková úspěšně ukončila. Na základě této spolupráce je v České republice
připravován kurz klinické optometrie pod vedením Salus University. Z hlediska mezinárodní spolupráce jsou i
nadále důležité vazby s ECOO a WCO.
I nadále jsou vydávány časopisy Česká oční optika, Brýle Plus a Zprávy. Členové Společenstvy byli opětovně
vyzváni k zasílání příspěvků.
V roce 2009 stojí před Společenstvem následující úkoly: uspořádat 4. ročník Kongresu Optometrie 2009.
Otázkou je místo konání. Ve spolupráci se Salus University zahájit kurz klinické optometrie, což závisí pouze na
počtu zájemců. Důležitým úkolem pro Společenstvo je prezentovat optometrii tak, aby se stala suverénním a
jistým partnerem pro oftalmologickou veřejnost. . .
Na závěr upozornil prezident Společenstva na volby do předsednictva, které se budou konat v roce 2010.

Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise pan Antonín Oliva seznámil účastníky s plněním úkolů a hospodařením SČOÓ. Celá
zpráva revizní komise o hospodaření SČOO je součástí tohoto zápisu. .

Zpráva o časopisech ČOO a Brýle +
Mgr. Vilém Rudolf seznámil účastníky se současným stavem vydávání časopisů a vyzval účastníky k zasílání
odborných článků.



Podpora optiků a optometristů vzhledem k veřejnosti .
V rámci své zprávy seznámil Mgr. Rudolf účastníky s nově připravovaným projektem "Dobře vidět", jehož
úkolem je zviditelnění oboru oční optika a optometrie na veřejnosti a to nikoli pasivní reklamou, ale aktivním
přínosem.

Informace o celoživotním vzdělávání optometristů
BC.Dan Mrva přednesl zprávu o CŽV, informovalo novelizaci vyhlášek. Vyhláška 321/2008 Sb. Je i nadále
platná, vyhláška 424/2004 Sb. Je ve fázi novelizace, avšak vzhledem k personálním změnáI!l na MZ došlo ke
zdržení tohoto procesu. Nicméně některé změny již vešly v platnost a vzdělávací komise SCOO přizpůsobila
těmto změnám pravidla pro přidělování souhlasných stanovisek pro pořádání vzdělávacích akcí. V rámci těchto
změn proběhl seminář pro pořadatele, kterým byli zájemci o pořádání akcí seznámeni se zásadami pořádání akcí,
způsobem udělování souhlasných stanovisek a evidencí.
V rámci CŽV měli optometristé možnost získat kredity na 60ti akcích

Tato zpráva byla doplněna o informaci, že SČOO uzavře s VZP smlouvu, ve které bude jmenováno garantem
deregulace do budoucna. Tato smlouva je v pokročilé fázi přípravy.
Pro přesné provádění optometristické činnosti je třeba dokončit standardy. Pracovní skupina požádá o spolupráci
Prof. Rozsívala, který se stane, pokud žádosti vyhoví, konzultantem v této záležitosti.

Informace o přípravě kurzu klinické optometrie
Bc. Martina Nováková, MSc informovala účastníky o připravovaném kurzu klinické optometrie, vyzdvihla
přínos nově získaných znalostí a doporučila účast v tomto kurzu všem optometristům. Pořadatelem tohoto kurzu
je SČOO, vzdělavatelem Salus Universiti a technické zázemí zajistí Univerzita Palackého v Olomouci. Pozvala
účastníky na prezentaci s diskusí, která se bude konat v sobotu 28. února 2009 v 16:00.

Diskuse

Mgr. Rudolf a Bc. Nováková odpověděli na dotazy týkající se projektu "Dobře vidět" a "Kurz klinické
optometrie"

Pan Renc vznesl stížnost na možnost ověření kontroly dokladů, o kterou žádal v loňském roce. Možnost kontroly
mu byla přislíbena, avšak se neuskutečnila údajně proto, že nebyl dále osloven.

Ing. Vymyslický konstatoval, že p. Renc osloven byl, avšak na e-mail nereagoval. P. Renc oponoval, že žádný e-
mail neobdržel. P. Šebková přislíbila, že e-mail dohledá a předloží. Nicméně předseda revizní komise p. Oliva
konstatoval, že p. Rencovi bude na základě předem dohodnutého termínu ověření kontrol revizní komise za
účasti této kontroly umožněno.

Všichni zúčastnění diskutovali na téma změna termínu konání valné hromady.

Bc. Žejdl kritizoval parazitování některých dodavatelů konáním souběžných akcí mimo pavilon V.
Na základě této poznámky se v diskusi rozhodlo, že předsednictvo obešle příslusné dodavatele dopisem, ve
kterém poukáže na neserióznost tohoto jednání.

V rámci diskuse byl vznesen dotaz, jaká je povinnost řidičů nechat si kontrolovat zrak. Mgr. Rudolf'odpověděl,
že tato otázka není legislativně vyřešena.

p. Kotas vznesl námitku proti provozování internetového obchodu v rámci naší profese (v internetovém prodeji
již nejsou pouze kontaktní čočky, ale i brýle a brýlové čočky) Bohužel, možnost omezení není.' o'

Závěr
V závěru valné hromady poděkoval prezident Společenstva všem zúčastněným. Účastníci valné hromady
odsouhlasili průběh konání. Návrh usnesení byl schválen bez připomínek a změn .:

Zapsal: Ing. Jiří Panenka, v Brně dne 27. února 2009


