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Zápis ze zasedání valné hromady SČOO, 
které se konalo v sobotu 18. dubna 2015 od 11:00 v Praze  

(Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29 Praha, Nové Město) 
 
A ÚČASTNÍCI:  
 
Představenstvo SČOO: 
 
Richard Baštecký (prezident), Irena Skálová a Martin Falhar (viceprezidenti), Jiří Žaloudek, 
Václav Antonín, Karel Žolnierčík, Michal Graca, Zdeněk Trnka 
 
Revizní komise SČOO:  Petr Daněk, Petr Klingr 
 
Členové SČOO:   Dokument „Seznam účastníků valné hromady“ 
     je přílohou 1 tohoto zápisu. 
 
 
Další účastníci:   Mgr. Karel Borkovec, Ing. Pavel Šebek 
 
 
B PŘÍLOHY ZÁPISU: 
 

1 Seznamy účastníků valné hromady 
a. Prezenční listina řádných členů 
b. Prezenční listina podmíněných fyzických osob 
c. Prezenční listina podmíněných právnických osob 

2 Seznamy nových žadatelů o členství 
a. Seznam podmíněně přijatých fyzických osob k projednání 
b. Seznam podmíněně přijatých právnických osob k projednání 

3 Návrh změn stanov - nové podmínky pro členství  
4 Zpráva o činnosti představenstva - Martin Falhar 
5 Účetní uzávěrka 

a. Výkaz zisku a ztrát 
b. Rozvaha 

6 Zpráva revizní komise 
7 Návrh hlasovacího řádu pro elektronické hlasování 
8 Vize Martina Falhara 
9 Vize Richarda Bašteckého 

 
 
C JEDNÁNÍ 
 
1 ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 
 
1.1 Zahájení – Richard Baštecký (prezident) 
 
Prezident přivítal účastníky a připomněl jim ať v průběhu valné hromady myslí na 
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skutečnost, že tato společnost se jmenuje SČOO (pozn.: má v názvu 2 x O... „optiků a 
optometristů“). Přivítal speciálně Josefa Navrátila bývalého ředitele společnosti Oční Optika 
n.p. a poděkoval mu za to, co pro obor udělal a popřál mu zdraví a také úspěch při přípravě 
knihy z historie oboru. Vyzdvihl skutečnost, že zájem o obor i o Společenstvo se zvyšuje, což 
se projevilo na velmi zdařilém kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2014, který byl v historii 
jeden z nejpočetněji navštívených, dále velmi úspěšným veletrhem OPTA 2015, který 
zaznamenal růst i velkým počtem účastníků této valné hromady. Vyzval všechny účastníky k  
uváženému hlasování podle vlastního názoru. Vysvětlil systém hlasovacích lístků – modré 
lístky má řádný člen, žluté hlasovací lístky mají podmínečně přijatí členové – žluté lístky se 
stanou platnými hlasovacími lístky po přijetí podmínečně přijatých členů valnou hromadou 
za řádné členy. Podmínečně přijaté osoby, které nebudou valnou hromadou přijaty za řádné 
členy se mohou valné hromady zúčastnit, ale nemohou hlasovat. Vznesl dotaz, zda má někdo 
námitky proti zvukovému nahrávání průběhu valné hromady (pozn.: nikdo připomínky 
nevznesl). 
 
1.2 Schválení programu VH 
 
1.2.1 
Richard Baštecký představil program valné hromady, který byl zveřejněn v řádném termínu 
před konáním valné hromady a uvedl, že došlo k návrhu jedné změny ve smyslu znění 
jednoho bodu programu, kterou vysvětlí Martin Falhar. 
 
1.2.2 
Martin Falhar vysvětlil, že konkrétně požádal o změnu znění bodu 8 původně nazvaného 
„Odhlasování elektronického hlasování“ na nové pojmenování „Elektronické hlasování“. 
 
Hlasování 1: 
Richard Baštecký se dotázal, zda někdo má námitky proti změně názvu bodu 8. 
Nikdo nevznesl námitky. 
Výsledek hlasování 1: Byla přijata změna znění bodu 8 programu valné hromady původně 
nazvaného „Odhlasování elektronického hlasování“ na nové pojmenování „Elektronické 
hlasování“. 
 
1.3 Volba skrutátorů 
 
Richard Baštecký vyzval účastníky, aby se dobrovolně přihlásili do pozic skrutátorů 
sčítajících hlasy při hlasování v průběhu valné hromady. 
 
Skrutátoři se přihlásili z řad účastníků valné hromady, konkrétně: 
Jakub Král, Petra Andělová, Martina Nováková, Zdeněk Skala, Jaroslav Červený 
 
Hlasování 2: 
Richard Baštecký se dotázal, zda někdo má námitky proti tomu, aby tyto osoby byly zvoleny 
za skrutátory probíhající valné hromady. 
Nikdo námitky nevznesl. 
Výsledek hlasování 2: Valnou hromadou byli přijati skrutátoři: Jakub Král, Petra Andělová, 
Martina Nováková, Zdeněk Skala, Jaroslav Červený. 
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1.4 Volba zapisovatele 
 
Hlasování 3: 
Richard Baštecký navrhl, aby se zapisovatelem zápisu stal Pavel Šebek. 
Nikdo námitky nevznesl. 
Výsledek Hlasování 3: Valná hromada přijala Pavla Šebka jako zapisovatele zápisu ze 
zasedání valné hromady. 
 
1.5 Volba předsedy valné hromady 
 
Hlasování 4: 
Richard Baštecký navrhl, aby se předsedou valné hromady stal Karel Žolnierčík. 
Nikdo námitky nevznesl. 
Výsledek hlasování 4: Valná hromada přijala Karla Žolnierčíka za předsedu valné hromady. 
 
1.6 Volba prvního ověřovatele zápisu 
 
Hlasování 5: 
Richard Baštecký navrhl, aby se prvním ověřovatelem zápisu stal Petr Klingr. 
Nikdo námitky nevznesl. 
Výsledek hlasování 5: Valná hromada přijala Petra Klingra za prvního ověřovatele zápisu. 
 
1.7 Volba druhého ověřovatele zápisu 
 
Hlasování 6: 
Richard Baštecký navrhl, aby se druhým ověřovatelem zápisu stal Zdeněk Trnka. 
Nikdo námitky nevznesl. 
Výsledek hlasování 6: Valná hromada přijala Zdeňka Trnku za druhého ověřovatele zápisu. 
 
2 SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY 
 
2.1 
Richard Baštecký přečetl program valné hromady a vyzval valnou hromadu k jeho přijetí. 
 
2.2 - Diskuse: 
2.2.1 
Účastnice valné hromady se dotázala, zda by nemělo nejdříve proběhnout přijetí členů a pak 
teprve změna stanov, tedy ze stávajícího bodu 4 programu by se udělal nově bod 3 a ze 
stávajícího bodu 4 by se udělal nově bod 3. Toto navrhuje z důvodu, aby nehlasovaly o 
změnách stanov osoby, které jsou podmínečně přijaté, ale nebudou přijaté valnou hromadou 
za řádné členy. 
2.2.2 
Mgr. Borkovec uvedl, že zaměnit tyto body v rámci programu by nebylo protiprávní. 
 
2.3 
Richard Baštecký vyzval k hlasování o záměně pořadí stávajících bodů 3 a 4 programu valné 
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hromady. 
 
Hlasování 7: Kdo je pro, aby se ze stávajícího bodu 3 programu valné hromady stal nově bod 
4 a ze stávajícího bodu 4 programu valné hromady se stal bod 3? 
Výsledek hlasování 7: Valná hromada změnu jednohlasně přijala a zaměnilo se původní 
pořadí boudů 3 a 4. (všemi hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování). 
2.3.1 
Jaroslav Wagner požádal prezidenta Společenstva, aby nechával hlasovat běžným způsobem: 
tedy - kdo je Pro / Proti / Zdržel se hlasování.   
 
2.4 
Antonín Oliva připomněl, že valnou hromadu má již nyní vést zvolený předseda valné 
hromady a ne prezident Společenstva. 
 
2.5 
Richard Baštecký vyzval Karla Žolnierčíka, zvoleného předsedu valné hromady, aby přebral 
vedení valné hromady. 
 
3  SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH ŽADATELŮ O ČLENSTVÍ V SČOO 
 
Dokument „Seznam nových žadatelů o členství“  je přílohou 2 tohoto zápisu. 
 
3.1. 
Karel Žolnierčík vysvětlil, že v první fázi proběhne hlasování o přijetí fyzických osob, 
v druhé fázi o přijetí právnických osob a ve třetí fázi proběhne hlasování o těch fyzických a 
právnických osobách, o kterých představenstvo doporučuje hlasovat zvlášť. 
Vyzval valnou hromadu k vyjádření námitek proti přijetí některých fyzických nebo 
právnických osob uvedených v seznamech. 
 
3.2 - Diskuse: 
3.2.1 
Antonín Oliva se dotázal, zda všichni žadatelé o členství uvedení v předložených seznamech 
splnili vstupní podmínky k členství a mají zaplacené příspěvky. 
3.2.2 
Karel Žolnierčík potvrdil, že všechny osoby v seznamech splnili vstupní podmínky k členství 
a mají zaplacené příspěvky a byly přijaty za podmíněné členy představenstvem. 
 
3.3 
Karel Žolnierčík uvedl, že proběhne nejdříve hlasování o všech fyzických osobách najednou 
a pak zvlášť o Romanovi Martínkovi, k jehož členství má představenstvo připomínky. 
 
3.4 
Hlasování 8a: Kdo je proti, aby proběhlo nejdříve hlasování o všech fyzických osobách 
najednou a pak zvlášť o Romanovi Martínkovi? 
Proti: 0 / Zdržel se: 7 / Pro: 278 (dopočítáno) 
Výsledek hlasování 8a: Bylo odhlasováno, že proběhne nejdříve hlasování o všech 
fyzických osobách najednou a pak zvlášť o Romanovi Martínkovi? 
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3.4.1 
Počet přítomných účastníků valné hromady v danou chvíli: 
Přítomných členů Společenstva 113 / podmínečně přijatých fyzických osob 49 / podmínečně 
přijatých právnických osob 19 / = 181 fyzicky přítomných + 104 plných mocí = 285 hlasů 
3.4.2 
Ivan Vymyslický požádal, aby se počty přítomných a celkový počet hlasů upřesňoval před 
každým hlasováním. 
 
3.5 
Hlasování 8b: Kdo je pro přijetí všech fyzických osob v seznamu, kromě Romana Martínka 
za řádné členy SČOO? 
Proti: 0 / Zdržel se: 0 / Pro: 285 (dopočítáno) 
Výsledek hlasování 8b: Všechny fyzické osoby dle seznamu, kromě Romana Martínka, byly 
přijaty za řádné členy SČOO. 
 
3.6 Diskuse - Hlasování o Romanovi Martínkovi: 
3.6.1 
Jiří Mencák se dotázal, proč se o Romanovi Martínkovi má hlasovat zvlášť. 
3.6.2 
Zdeněk Trnka vysvětlil, že k jeho přijetí přišla připomínku kvůli používání klamavých 
reklam a slev. 
3.6.3 
Jiří Mencák se dotázal, zda je pan Martínek optik, odkud je a zda je přítomen? 
3.6.4 
Zdeněk Trnka uved, že pan Martínek je Optik, že je zřejmě z Prahy a vyzval Romana 
Martínka, aby potvrdil svojí účast na probíhající valné hromadě. Roman Martínek účast 
nepotvrdil – na probíhající valné hromadě tedy není přítomen. 
3.6.5 
Účastníci VH uvedli, že oni jsou ze severní Moravy, ale neznají ho a proto vyzvali kolegy, 
aby k problému něco uvedli před tím, než se bude hlasovat, jinak by musela být uplatněna 
presumpce neviny. 
3.6.6 
Petra Andělová uvedla, že „zákazníci jeho společnosti po uplatnění propagované 90% slevy 
platí za brýle 10.000 Kč, v jeho společnosti jsou zaměstnaní neoptici, cizinci a probíhá tam 
měření zraku neodborníky, rozměry refrakční místnosti neodpovídají atd.. 
3.6.7 
Martina Nováková uvedla, že zde nejde o soud, ale o zvážení toho, zda takovou osobu 
přijmeme do Společenstva nebo ne? 
3.6.8 
Josef Navrátil uvedl, že pana Martínka zná, vystudoval oční optiku dálkově a je zřejmě 
pravda, že optiku provozují “příšerně“, například tu na Karlově náměstí. 
3.6.9 
Lucie Křepelová se dotázala, zda ten, kdo propaguje slevu na výloze optiky nemůže být 
přijatý za člena Společenstva. 
3.6.10 
Karel Žolnierčík uvedl, že záleží jen na valné hromadě, koho přijme za člena a koho ne. 
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3.6.11 
Zdeněk Skala uvedl, že zná jeho 2 optické provozovny, na jejichž výloze uvádí 70%, 80% a 
90% slevy na skla i obruby, cena 11.800 je škrtnuta a přepsána na cenu 1.180 Kč, i když se 
ve skutečnosti jedná o obroučky za nákupní cenu 300 Kč. Vyslovil domněnku, že toto může 
být nekalá soutěž. 
3.6.12 
Marie Říhová uvedla, že jí vadí především to, že v jeho optice zásadně pracují neoptici. 
3.6.13 
Anna Cihlářová uvedla, že si všichni optici samozřejmě mohou dělat cokoliv chtějí, ale na 
valné hromadě záleží, koho chce přijmout do svých řad, jakou úroveň oboru chce udržet. 
Fakta ať posuzuje ŽU, ale podle jejího názoru „mezi nás pan Martínek nepatří“. 
3.6.14 
Ivan Vymyslický uvedl, že ho buď můžeme přijmout, protože splňuje legislativně vše 
správně nebo se rozhodneme, že postupuje eticky nesprávně a nepřijmeme ho. 
3.6.15 
Mgr. Karel Borkovec uvedl, že ve stanovách je uvedeno „... vykonávat činnost čestně, 
svědomitě a nesnižovat důstojnost povolání v rámci oboru...“ a že tedy zmíněná osoba toto 
zřejmě nesplňuje podmínku pro členství. 
 
3.7 Hlasování o Romanovi Martínkovi 
 
Hlasování 9: Kdo je pro přijetí Romana Martínka za řádného člena SČOO? 
Pro: 0 / Zdržel se: 66 / Proti: 219 (dopočteno) 
Výsledek hlasování 9: Roman Martínek nebyl valnou hromadou přijat za řádného člena 
SČOO. 
 
3.8 Příjem právnických osob 
 
3.8.1 
Karel Žolnierčík vysvětlil, že z předloženého seznamu právnických osob představenstvo, 
kvůli obdrženým námitkám proti jejich členství, vyjmulo několik společností, konkrétně - 
AXEL Optik s.r.o., Brýle-čočky s.r.o., eLens s.r.o, Moje čočky s.r.o., OPHTHA TRADE, 
s.r.o., Optik House, s.r.o (Vaše optika) a SOLOMONIS s.r.o. 
 
3.8.2 
Karel Žolnierčík se dotázal účastníků, zda někdo z přítomných chce vyjmout ze seznamu 
další právnické osoby. 
Nikdo vyjmutí dalších právnických osob nepožadoval. 
 
3.8.3 
Hlasování 10: Kdo je pro, aby se nejdříve hlasovalo najednou o přijetí všech právnických 
osob dle seznamu, kromě vyjmutých společností a pak se jednotlivě hlasovalo o vyjmutých 
právnických osobách? 
Proti: 0 / Zdržel se: 6 / Pro: 279 (dopočítáno) 
Výsledek hlasování 10: Nejdříve se bude hlasovat najednou o přijetí všech právnických osob 
dle seznamu, kromě vyjmutých společností a pak se bude jednotlivě hlasovat o vyjmutých 
právnických osobách. 
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3.8.4 
Hlasování 11: Kdo je pro přijetí všech právnických osob dle předloženého seznamu, kromě 
vyjmutých právnických osob, za řádné členy SČOO? 
Proti: 1 / Zdržel: 54 / Pro: 230 (dopočítáno) 
Výsledek hlasování 11: Všechny právnické osoby dle předloženého seznamu, kromě 
vyjmutých právnických osob, byly přijaty za řádné členy SČOO. 
 
3.8.5 
Následuje jednotlivé hlasování o vyjmutých právnických osobách z předcházejícího seznamu 
a důvody jejich vyjmutí. 
 
3.8.6  Hlasování o AXEL Optik s.r.o. 
3.8.6.a 
Námitky proti přijetí: Je to optika ze západních Čech a měření tam provádí certifikovaní oční 
optici. O tom, co je myšleno výrazem certifikovaný oční optik nic nevíme. 
3.8.6.b 
Miroslav Tauer, majitel společnosti AXEL Optik, se valné hromady účastnil a uvedl, že ani 
nevěděl o takovéto formulaci, která proklouzla do textu na web. Na dotaz účastníků valné 
hromady „kdo u vás v optice měří zrak“ uvedl, že dříve u nich měřili oční lékaři a dnes u nich 
v optice neměří nikdo. 
3.8.6.c 
Šárka Krůtková navrhnula, že tato společnost může být za řádného člena přijata na příští 
valné hromadě, až si vyřeší problémy ve firmě. 
3.8.6.d 
Hlasování 12: Jste pro přijetí právnické osoby AXEL Optik za řádného člena SČOO? 
Pro: 63 / Zdržel: 160 / Proti: 62 
Výsledek hlasování 12: Právnická osoba AXEL Optik nebyla přijata za řádného člena 
SČOO. 
(pro musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných) 
 
3.8.7  Hlasování o Brýle-čočky s.r.o. 
3.8.7.a 
Námitky proti přijetí: Prodávají KČ přes e-shop a kontrolu nabízejí v kamenné optice Novus 
Optik - tedy přes dvě různé společnosti. 
Nikdo z Brýle-čočky se probíhající valné hromady neúčastní. 
3.8.7.b 
Hlasování 13: Jste pro přijetí právnické osoby Brýle-čočky za řádného člena SČOO? 
Pro: 1 / Zdržel se: 161 / Proti: 124 
(počet přítomných se v průběhu valné hromady měnil, což zaznamenávali skrutátoři) 
Výsledek hlasování 13: Právnická osoba Brýle-čočky nebyla přijata za řádného člena 
SČOO. 
 
3.8.8  Hlasování o Moje čočky s.r.o. 
3.8.8.a 
Námitky proti přijetí: Existuje doména www.moječočky.cz a ta problém dobře vysvětluje 
Je to e-shop, kde si zákazník vybere čočky podle dioptrie, na zakřivení a velikosti prý 
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nezáleží, dobu nošení si určí zákazník sám a velikost čoček se vybírá také sám podle emocí. 
Nikdo z Moje čočky se probíhající valné hromady neúčastní. 
3.8.8.b 
Hlasování 14: Jste pro přijetí právnické osoby Moje čočky za řádného člena SČOO? 
Pro: 0 / Zdržel se: 14 / Proti: 270 
Výsledek hlasování 14: Právnická osoba Moje čočky nebyla přijata za řádného člena SČOO. 
3.7.8.c 
Martin Vrubel vznesl dotaz, že když při hlasování o AXEL Optik bylo pro 63 osob a proti 62 
osob, tedy nadpoloviční většina byla pro, tak by měli být přijati za řádného člena. 
3.7.8.d 
Mgr. Karel Borkovec vysvětlil, že ve stanovách SČOO není toto definováno, ale zákonná 
úprava uvádí, že většina všech přítomných musí hlasovat pro, tedy nadpoloviční většina ze 
všech hlasů. 
 
3.8.9  Hlasování o eLens s.r.o. 
3.8.9.a 
Námitky proti přijetí: Vlastní mnoho internetových domén přes které prodávají kontaktní 
čočky. 
Nikdo z eLens se probíhající valné hromady neúčastní. 
3.8.9.b 
Hlasování 15: Jste pro přijetí právnické osoby eLens za řádného člena SČOO? 
Pro: 0 / Zdržel se: 35 / Proti: 247 
Výsledek hlasování 15: Právnická osoba eLens nebyla přijata za řádného člena SČOO. 
3.8.9.c 
Poznámka k hlasování od zapisovatele: účastníci odchází a vracejí se do sálu (před 
odchodem odevzdávají hlasovací lístky a při příchodu si je berou zpět) a proto se počty hlasů 
při jednotlivých hlasováních mění. Pan Tauer z nepřijaté právnické osoby AXEL Optik se dál 
valné hromady účastní, ale nehlasuje. 
 
3.8.10 Hlasování o OPHTHA TRADE s.r.o. 
3.8.10.a 
Námitky proti přijetí: mají síť internetových obchodů. Legislativa sice nezakazuje prodej 
kontaktních čoček přes internet, ale otázkou je, zda taková společnost patří do SČOO. 
Nikdo z eLens se probíhající valné hromady neúčastní. 
2.8.10.b 
Hlasování 16: Jste pro přijetí právnické osoby OPHTHA TRADE za řádného člena SČOO? 
Pro: 3 / Zdržel se: 91 / Proti:. 190 (dopočítáno) 
Výsledek hlasování 16: Právnická osoba OPHTHA TRADE nebyla přijata za řádného člena 
SČOO. 
 
3.8.11 Hlasování o Optik House s.r.o 
3.8.11.a 
Námitky proti přijetí: Společnost Optik House jsou známí spíše jako síť Vaše optika a 
zaměstnávají převážně neoptiky pracující bez dozoru. 
Nikdo z Optik House se probíhající valné hromady neúčastní. 
3.8.11.b 
Hlasování 17: Jste pro přijetí právnické osoby Optik House za řádného člena SČOO? 
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Pro: 0 / Zdržel se  16 / Proti: 267 (dopočítáno) 
Výsledek hlasování 17: Právnická osoba Optik House nebyla přijata za řádného člena 
SČOO. 
 
3.8.12 Hlasování o SOLOMONIS s.r.o. 
3.8.12.a 
Námitky proti přijetí: podnikají na západě Čech, majitel je ofalmolog, sídlo mají 
v Chomutově, mají 3 optiky na webu píší, že dělají operace očí a  plastické chirurgie. 
Nikdo ze SOLOMONIS se probíhající valné hromady neúčastní. 
3.8.12.b 
Jiří Mencák se dotázal, zda má pan doktor v optice garanta. 
3.8.12.c 
Karel Žolnierčík uvedl, že zřejmě má, protože mu byl vydán živnostenský list,  
3.8.12.d 
Petra Ustohalová uvedla, že v optické provozovně se u nich provozuje optika a operace 
probíhají v ordinaci. V optice pracuje optik, mají garanta a jejich provozovna funguje jako 
absolutně normální optika, jejich ordinace i optika fungují normálně. 
3.8.12.e 
Martina Nováková uvedla, že zná tuto optiku i jejich zaměstnance a majitele, jsou to oční 
optici i optometristé a jsou zcela v pořádku. 
3.8.12.f 
Hlasování 18: Jste pro přijetí právnické osoby SALOMONIS za řádného člena SČOO? 
Pro: 60 / Zdržel: 179 / Proti: 54 (dopočítáno) 
Výsledek hlasování 18: Právnická osoba SALOMONIS nebyla přijata za řádného člena 
SČOO. 
 
3.8.13 
Karel Žolnierčík shrnul usnesení z hlasování o přijímání vyjmutých právnických osob ze 
společného seznamu za řádné členy. Právnické osoby AXEL Optik s.r.o., Brýle-čočky s.r.o., 
Moje čočky s.r.o., eLens s.r.o., OPHTHA TRADE. s.r.o., Optik House, s.r.o. a SOLOMONIS 
s.r.o. nebyly přijaty valnou hromadou za řádné členy SČOO. 
 
3.9 
Jaroslav Wagner uvedl, že by příště v tomto ocenil lepší přípravu představenstva ve smyslu 
podání podrobnějších informací členům před hlasováním, ať každý, kdo má námitky, je 
předem vysvětlí. 
 
3.10 
Karel Žolnierčík vysvětlil, že někteří žadatelé o členství byli přijímáni představenstvem za 
podmíněné členy až dnes ráno v 9.30 na schůzi představenstva. 
 
3.11 
Karel Žolnierčík přerušil ve 13.00 zasedání valné hromady kvůli přestávce na kávu. 
 
3.12 
Karel Žolnierčík zahájil ve 13.30 pokračování zasedání valné hromady  
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3.13 
Karel Žolnierčík zahájil pokračování jednání dvěmi technickými poznámkami: 
- účastní-li se valné hromady někdo z osmi podmínečně přijatých osob, které nebyli přijati 
valnou hromadou za řádné členy ať vrátí hlasovací lístky 
- nebyl sice odhlasován program valné hromady, ale podle Mgr. Borkovce je program dán 
pozvánkou a proto se nemusí odhlasovávat. 
 
4 NÁVRH ZMĚN STANOV – NOVÉ PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ 
 
Prezentace „Návrh změn stanov - nové podmínky pro členství“ Petra Daňka je přílohou 3 
tohoto zápisu. 
 
4.1 
Petr Daněk, člen revizní komise SČOO, vysvětlil návrh na nové uspořádání členství v SČOO. 
Jedná se o zjednodušení současného systému, při kterém například u členů-firem nevíme, kdo 
je nebo není vzdělán v oboru atd.. Záměrem je zpřehlednit přijímání nových členů a 
převedení stávajícího členství do systému komorového členství založeném na osobním 
členství s osobní odpovědností. Řádným členem bude aktivně činná osoba v oboru. Dojde 
také ke zpřehlednění výběru členských poplatků. Budou nově existovat dva druhy členství – 
řádné osobní / mimořádné oborové, čestné, studentské. Pro podnikatelské subjekty budou 
k dispozici placené služby. 
 
4.2 
Karel Žolnierčík vyzval účastnění k dotazům před hlasováním. 
 
4.3. - Diskuse: 
4.3.1 
Miloslav Otava se vyjádřil, že je to vše spíš zamotané než zjednodušené, navíc dříve nemohly 
být společnosti volené do představenstva, nyní volené být mohou, pouze nemohou hlasovat. 
Dále uvedl, že povinnost hlásit se a registrovat ve smyslu GMDN kódů máme, ale kódy 
nemohou být zpoplatňovány... nesmíme za toto platit 
4.3.2 
Antonín Oliva se dotázal, zda všichni podmínečně přijatí členové, kteří dnes prošli 
hlasováním valné hromady o udělení řádného členství všichni zaplatili členský poplatek a 
podle jakého systému členství byli přijímáni. 
4.3.3 
Petr Daněk vysvětlil, že byli přijati podle původního systému členství. 
4.3.4 
Antonín Oliva se dotázal, zda právnické osoby tedy zaplatily 5 nebo 10 tisíc. 
4.3.5 
Zdeněk Trnka uvedl, že všechny právnické osoby zaplatily 5 tisíc. 
4.3.6 
Antonín Oliva vysvětlil, že pak došlo k chybě, neboť měly zaplatit 10 tisíc. 
4.3.7 
Zdeněk Trnka navrhl, že tyto společnosti doplatí 5 tisíc a že je prací revizní komise na toto 
dohlížet. Zdůraznil také, že nový systém členství nesmí začít platit dřív než od 1.1. 2016. 
4.3.8 
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Jaroslav Wagner navrhl hledat řešení z této situace, například přijmout usnesení, že ty 
společnosti, které mají zaplaceno částečně, ať doplatí. 
4.3.9 
Petr Daněk uvedl, že všechny fyzické osoby, žádající o členství mají zaplaceno řádně, 
společnosti zaplatili 5 tisíc a mají-li zaplatit víc, tak budou vyzvány k doplacení. 
4.3.10 
Karel Žolnierčík citoval stanovy, ze kterých nevyplývá, kdy musí osoby žádající o členství 
zaplatit poplatek. 
4.3.11 
Petr Daněk přislíbil, že dojde k prošetření situace a případnému doplacení. 
4.3.12 
Martina Nováková se dotázala, co se bude dít, když společnosti poplatek nedoplatí – pak by 
bylo hlasování neplatné. 
4.3.13 
Antonín Oliva uvedl, že tyto společnosti zaplatily 5 tisíc na dva roky a tak byly uvedeny 
v omyl. 
4.3.13 
Mgr. Borkovec se pokusil nastalou situaci vyřešit. Citoval ze stanov, že řádné členství 
vznikne po přijetí valnou hromadou a zaplacením ročního členského příspěvku. Navrhuje, 
aby ten kdo byl přijat valnou hromadou se stal členem doplacením poplatku. Podmínečně 
přijatí členové hlasovat mohou kromě hlasování o orgánech organizace - toto není 
v programu ani to nelze do programu přidat, proto takové hlasování nehrozí. 
4.3.14 
Petr Daněk vyzval k položení dotazů a otázek k nové struktuře členství. 
4.3.15 
Karel Žolnierčík upřesnil, že v současné chvíli se účastní valné hromady 182 členů 
Společenstva a navíc mají 105 plných mocí, celkem tedy 287 hlasů. 
 
4.4 
Proběhnulo hlasování: Kdo je pro návrh změn stanov, změna proběhne od 1.1. 2016? 
Pro: 198 / Zdrželo se: 64 / Proti: 14 
Hlasování bylo prohlášeno za neplatné, neboť došlo k chybě - v součtu počet hlasů spočítaný 
skrutátory vyšel na 276 hlasů a ne 287. 
 
4.5 - Diskuse: 
4.5.1 
Petr Kašpar se dotázal, že jelikož jde o změnu stanov, tak by ho zajímalo jak se tato změna 
projeví komplexně. 
4.5.2 
Mgr. Borkovec připomněl, že se jedná o rozhodování o návrhu změny členství a že jde tedy 
nyní jen o odsouhlasení změny členství s tím, že o přijetí změny bude ještě hlasováno v 
budoucnosti. 
4.5.3 
Miloslav Otava, se dotázal, o čem se tedy vlastně hlasuje – hlasuje se o návrhu změny 
struktury členství a nehlasuje se o změně stanov? 
4.5.4 
Karel Žolnierčík navrhuje hlasovat na téma „Kdo je pro návrh změny stanov a úpravu 
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struktury členství“. 
4.5.5 
Marie Říhová uvedla, že situaci moc nerozumí a že by potřebovala rozumět tomu, co 
odsouhlasuje. 
4.5.6 
Petr Daněk uvedl, že na prostudování problematiky měli členové jeden měsíc. 
4.5.7 
Marie Říhová vysvětlila, že členkou do dnešního dne nebyla a nemohla se tedy o návrhu nic 
předem  dovědět. 
4.5.8 
Martina Nováková uvedla, že již ani neví o čem se hlasuje. 
4.5.9 
Petr Daněk vysvětlil, že se hlasuje o změně charakteru členství ve SČOO. 
4.5.10 
Karel Žolnierčík navrhuje, postupovat podle programu. 
4.5.11 
Miloslav Otava navrhuje stáhnutí celého tohoto bodu z programu neboť valná hromada není 
na hlasování dobře připravena. 
4.5.12 
Jaroslav Wagner podporuje návrh pana Otavy, a považoval by záležitost v tuto chvíli za 
prodiskutovanou, představenstvo by mělo toto téma pro valnou hromadu lépe připravit a ta 
by o tomto hlasovala příště. 
4.5.13 
Richard Baštecký uvedl, že námitky představenstvo přijímá a omlouvá se za vzniklá 
nedorozumění, která byla z velké části způsobena nedostatkem času, který způsobilo 
především řešení záležitostí s GMDN kódy atd. 
4.5.14 
Martina Nováková navrhuje hlasovat o tom, že se tento bod zruší a nebude dále projednáván. 
 
4.6 
Karel Žolnierčík vyvolává hlasování: 
Hlasování 19: Kdo je pro vyřazení tohoto bodu „Návrh změny charakteru členství a 
související změna stanov“ z programu dnešní valné hromady? 
Pro: 244 / Zdržel se: 29 / Proti: 15 
Výsledek hlasování 19: Bod „Návrh změny charakteru členství a související změna stanov“ 
byl stažen z programu zasedání dnešní valné hromady 
 
5 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA 
 
Budou předneseny dvě zprávy o činnosti představenstva. První přednese Martin Falhar, 
druhou Richard Baštecký. 
 
5.1. Martin Falhar – 1. Zpráva o činnosti představenstva 
 
Prezentace „Zpráva o činnosti představenstva - Martin Falhar“ je přílohou 4 tohoto 
zápisu. 
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5.1.1 
Martin Falhar sdělil, že bude bohužel pokračovat v nepříjemném tónu průběhu dnešní valné 
hromady vycházejícím z roku fungování představenstva. Na začátek své zprávy zdůraznil, že 
všichni z jeho rodiny jsou optici jen on a jeho manželka jsou navíc i optometristé.  
Uvedl, že představenstvo začalo před rokem svoji činnost tím, že si rozdělilo pravomoci, ale 
následně nehráli „stejnou písničku“. 
 
5.1.2 
Vysvětlil situaci na dění okolo živnostenského zákona. Uvedl, že optometrie by bez optiky 
nebyla ničím, že když nebudeme mít dobře podchycenou zákonem optiku, nemáme na čem 
stavět. O tuto oblast se staral Richard Baštecký. Martin Falhar uvedl, že výsledkem je, že 
nebyly stanoveny žádné podmínky, zákon nemá ošetřené žádné body a je to celé zcela 
nedotažené. Richard Baštecký jistě sdělí valné hromadě o tomto více, neboť záležitost byla v 
jeho kompetenci. Zákonem je dnes stanoveno, že odborný garant může být garantem pro 4 
pobočky, mohlo by se zřejmě schválit, aby mohl být garantem pouze pro 1 pobočku, což by 
situaci trochu vylepšilo. 
 
5.1.3 
Informoval, že v červnu vzniklo velké pozdvižení, když Richard Baštecký šel vysvětlovat 
záležitosti oftalmologům a výsledkem bylo, že oftalmologové s představenstvem přestali 
komunikovat. 
 
5.1.4 
Uvedl, že vznikla registrační povinnost a SČOO začalo prodávat GMDN kódy svým členům. 
On osobně neví, jestli je toto dobré, možná to dobré je a výrobky budou více chráněny, jestli 
to je však pouze administrativa bez přínosu, tak bychom měli tuto komplikaci odstranit. 
V současnosti registrace přechází pod dikci SUKL. 
 
5.1.5 
Z pohledu z venku, představenstvo fungovalo možná dobře. Proběhl velmi vydařený kongres 
OPTOMETRI-OPTIKA a i veletrh OPTA byl letos velmi úspěšný. Tyto akce však zařídil 
Pavel Šebek a představenstvo tyto akce splnilo díky jemu. 
 
5.1.6 
V září vznikl nešťastný problém – MZd začalo redukovat počet zdravotnických pracovníků a 
představenstvo dostávalo signály, že bude optometrie ze zdravotnických profesí vyřazena. 
Představenstvo muselo dokázat, že jsou optometristé potřební a nezástupní, možná toto 
zdůraznili až přehnaně, ale výsledkem jejich aktivit je, že MZd stáhlo svůj návrh na vyřazení 
optometrie ze zdravotnických profesí a začalo záležitost projednávat a představenstvo je 
pozváno na 4. května k dalšímu jednání na MZd. Záležitost probíhá v utajeném režimu a 
nikdo netuší, jaký výsledek lze očekávat. Vyřazením optometrie ze zdravotnických profesí by 
optometristé přišli o kompetence, nemohli by měřit děti pod dohledem, nebylo by celoživotní 
vzdělávání a vzniklo by mnoho dalších komplikací. Uvidíme co se v tomto bude dít 
v závislosti na nejbližší schůzce na MZd. 
 
5.1.7 
Kontroly očních optik. Na úvod Martin Falhar zmínil, že se zahájením kontrol nemá nikdo z 
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představenstva osobně nic společného a že se jedná o plošný postup MZd, které začalo 
kontrolovat i domovy důchodců a všechny další oblasti a kontroly jsou jejich nezávislá 
aktivita. Při kontrolách byli na žádost úřadů přítomni i odborníci z oboru, konkrétně 
z představenstva Irena Skálová, Petr Klingr a Zdeněk Trnka. Otevírá se tedy otázka, jestli 
nedochází ke střetu zájmu, když je přítomen u kontrol někdo z představenstva. Jestli ale 
všichni chceme udržet a zachovat kvalitu podnikání v oboru a jeho praktikování, tak by měl 
být přítomen při kontrolách i zástupce naší profese a tedy někdo z představenstva. 
 
5.1.8 
Obrázek o tom, jak komunikace mezi členy představenstva funguje je například vidět na dění 
ohledně povinných registraci, které vyústilo v podání rezignace Richarda Bašteckého, který 
v průběhu roku rezignoval třikrát, pokaždé následně svoji rezignaci stáhl.  
 
5.1.9 
V rámci představenstva došlo k vytvoření dvou frakcí. Frakce okolo pana Bašteckého 
například tvrdí, že nestátní zdravotnické zařízení (NZZ) není potřebné pro praktikování 
oboru, nic nám nepřináší a máme právo měřit v libovolných podmínkách - recepty, kódy, nic 
z toho není nutné. 
Dvě frakce se lišili v názoru na většinu věcí, obecně v nastavení podmínek v oboru. 
Výsledkem tohoto tření dvou táborů bylo, že Martin Falhar a Irena Skálová (viceprezidenti) 
se dostali mimo dění, nebyli o dění informování, byli z komunikace vyřazeni. 
 
5.1.10 
Na dotaz účastníků, kdo je vlastné „členem“ které ze dvou skupin Martin Falhar odpověděl, 
že existují dvě skupiny a dvě vize v rámci představenstva a on prezentuje názory první 
skupiny. Druhá skupina se opírá o zkušenosti ze zahraničí, konkrétně z Německa, kde údajně 
kdokoliv může přijít ke zkouškám a získá-li diplom může měřit zrak. Podle informací první 
skupiny nic takové neplatí, nikdo z ulice nemůže jen přijít, složit zkoušky a začít měřit. 
Hlavně ale mají za to, že obor má být nastaven s pohledem do budoucnosti, kam by měl 
směřovat a ne ho vracet zpět. Nicméně pánové Kolínský, Daněk a Baštecký již začali v tomto 
za zády ostatních členů představenstva činit kroky a zásadní rozhodnutí tam padlo a bez 
vědomí ostatních členů představenstva. 
 
5.1.11 - Diskuse: 
5.1.11.a 
Vít Kolínský uvedl, že to není pravda, nic se nedělo za zády ostatních, že o dění kromě 
Martina Falhara věděli všichni ti, kteří se jednání účastnili, například i Zdeněk Trnka a 
Richard Baštecký atd. 
5.1.11.b 
Irena Skálová sdělila, že zbytek představenstva se o této záležitosti dověděl až v té chvíli, 
když se skutek učinil a že na předcházejících schůzích představenstva nikomu nebyl 
k takovému jednání udělen mandát. 
 
5.1.12 
Martin Falhar pokračoval v prezentaci o činnosti představenstva. 
Uvedl, že z aktivit, které zmínění pánové činili byl výstup, že metodika na kontrolu očních 
optik pro ministerstva byla nastavena tak, že se mají kontrolovat pouze optiky aplikující KČ. 
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Irena Skálová se proto sama za sebe jako soukromá osoba dotázala, proč se nekontrolují 
optiky měřící zrak. Dostalo se jí odpovědi, že měření očí není výhradně v kompetenci 
optometrie a tedy NZZ, neboť i optici se vzdělávají v binokulárním vidění a dalších 
potřebných oblastech a že toto bylo komunikováno se SČOO. 
 
5.1.13 
(Martin Falhar promítl dopisy z ministerstev) 
 
5.1.14 
Martin Falhar uvedl, že je pro umožnění měření očí optikům a to tak, že se jim umožní 
dovzdělání. Musí dojít k vytvoření vzdělávacího systému, doškolení, ale přístup 
k problematice, který byl praktikován druhou skupinou představenstva považuje za zcela 
nekompetentní. Zamýšlené nasměrování oboru ve smyslu „ať zrak měří kdokoli“ nahrává 
řetězcovým prodejnám a nekalým praktikám v oboru. 
 
5.1.15 
Martin Falhar uvedl, že po tom, co Irena Skálová začala komunikovat soukromně 
s ministerstvem, tak její aktivity vzbudily nelibost v druhé skupině představenstva a byla jimi 
opakovaně vyzvána k odstoupení z pozice v představenstvu a to přesto, že závažné změny 
v nasměrování oboru, které oni prosazovali, podnikali bez schválení valnou hromadou a bez 
diskuse s ostatními členy představenstva. 
 
5.1.16 
Za neuvěřitelné Martin Falhar také považuje skutečnost, že jsme Společenstvo optiků a 
optometristů a Richard Baštecký vyzývá k tomu, aby optometristé nemohli provozovat optiku 
a vyvolává hlasování na ukončení spolupráce SČOO s Českou kontaktologickou společností 
a Českou oftalmologickou společností.  
 
5.1.17 
Martin Falhar uvedl, že jednoduše řečeno, komunikace mezi představenstvem je velmi složitá 
a představenstvo nefunguje, není usnášeníschopné, proto navrhuje hlasování o vyslovení 
nedůvěry představenstvu a navrhuje ať představenstvo funguje pouze administrativně do 
nových voleb. 
 
5.1.18 - Diskuse: 
5.1.18.a 
Irena Skálová upřesnila, že druhá odpověď z MZd přišla od paní Šmídové. Ta odepsala 
(dopisy má u sebe k nahlédnutí), že bylo dáno, že optometrista nebo oftalmolog provádí 
měření očí, ale přizvala k jednání zástupce SČOO a ti pánové jí tvrdili, že oční optik může 
přeměřovat zrak. Tato komunikace mezi Skálovou a Šmídovou proběhla na soukromé úrovni 
a nešla ven a proto se kontroly MZd dále řídí podle původní doporučené metodiky. 
5.1.18.b 
Martin Falhar vyzval, ať se k problému vyjádří kolegové a pak ať předseda nechá hlasovat o 
odvolání představenstva. 
5.1.18.c 
Richard Baštecký sdělil, že to, co zde bylo řečeno není ničím podloženo, neexistuje k tomu 
důkaz a není z toho zápis. Zvážení některých zmíněných záležitostí nechá na účastnících, ale 
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že k některým záležitostem se musí vyjádřit. 
Co zde bylo zmíněno je osobní názor kolegy Falhara, který mu nikdo nemůže brát. 
Osobní návštěvu na ministerstvu vykonal, ale na základě spolupráce se starším (minulým) 
představenstvem Společenstva a k tomu od něj povolení.  
5.1.18.d 
Antonín Oliva (člen minulého představenstva) upřesnil, že bylo v tomto dohodnuto, že 
v případě, že půjde někam Richard Baštecký jednat, půjde s ním na jednání některý člen 
představenstva, což se nedodrželo. 
5.1.18.e 
Richard Baštecký připustil, že to je možné, nicméně nejednal v nesouladu s ničím. 
5.1.18.f 
Antonín Oliva řekl „to nevíme“. 
5.1.18.g 
Richard Baštecký upřesnil, že šlo o dodatek č. 5 ŽZ, kde šlo o dosažení toho, aby musel být 
garant optické provozovny přítomen na místě a nemohl pak být oficiálně garantem 4 poboček 
– protože by jednoduše nemohl být přítomen osobně na 4 místech. 
5.1.18.h 
Irena Skálová upřesnila, že „5ka“ se zabývá pouze fyzickými osobami zajišťujícími odbornou 
způsobilost a že ŽL může sehnat i zelinář, pokud splní podmínky a odborný garant může 
dělat garanta dokonce 4 právním subjektům a neřeší se, kolik ty subjekty mají poboček. 
5.1.18.i 
Richard Baštecký upřesnil, že toto je zákon č. 2, ten řeší kdo dostane ŽL, ale neřeší, kdo 
dostává oprávnění na provádění garanta. 
5.1.18.j 
Jiří Mencák připomněl, že o tomto jsme jednali již na poslední valné hromadě a bylo 
schváleno, že v těchto intencích se bude jednat, tak je snad vše v pořádku. 
5.1.18.k 
Antonín Oliva citoval zákon č. 2. 
5.1.18.L 
Zdeněk Trnka doporučuje nechat projednání tohoto do závěrečné diskuse a navrhuje ať 
Richard Baštecký nyní přednese svojí zprávu o činnosti představenstva. 
 
5.2. Richard Baštecký – 2. Zpráva o činnosti představenstva 
 
5.2.1 
Richard Baštecký na úvod potvrdil, že je představenstvo rozděleno na dvě skupiny a 
vysvětlil, že nyní nebude připomínkovat zprávu Martina Falhara. 
 
5.2.2 
Uvedl, že 4.11. 2014 bylo uděláno rozhodnutí celého představenstva, že Společenstvo zastává 
názor, že profese optometrie má být dle zákona prováděna v NNZ, ale že uznává i druhý 
výklad, podle kterého nemusí být optometrie praktikována v NZZ. 
Vysvětlil, že rozkol dvou skupin představenstva začal zde – u dvojího výkladu zákona, že 
tedy musí být optometrie praktikována v NZZ i nemusí být praktikována v NZZ. 
Druhý výklad zákona, že optometrie také nemusí být praktikována v NZZ, potvrdilo i MZd 
svými kontrolami. MZd nařídilo kontroly provozoven, někde vyžadovali NZZ, ale byly 
kontrolovány i optické provozovny, které neměly statut NZZ a výsledkem bylo jejich 
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prohlášení, že ani tam neshledali závadu, i když tyto provozovny nebyly NZZ. 
 
5.2.3 
Richard Baštecký se vyjádřil také ke své rezignaci, zmíněné Martinem Falharem: tu podal na 
základě odeslání emailové zprávy 2 dny před kongresem (v září), která byla podepsaná jím, 
ale on o této zprávě nevěděl. Tato zpráva, určená optikům a optometristům, tvrdila 
zjednodušeně, že vznikla registrační povinnost (GMDN) a že v případě, že optiky nezaplatí 
firmě Profidea 5.000 za zřízení registrace, tak všem hrozí velká pokuta při kontrolách od 
ministerstva. 
Ve skutečnosti ale již v květnu JUDr. Král oznámil představenstvu, že máme povinnost 
registrovat provozovny a že za 5 tisíc bude údajně nezávislá firma zajišťovat registrace. 
JUDr. Král představenstvu také sdělil na jejich dotaz, zda musí optometrista měřit zrak 
v NZZ, že „pokud měří zrak, aby udělal brýle, tak je to proces k následné výrobě brýlí a 
nemusí pracovat v NZZ“. 
Co se týká registrace a kódů GMDN, tak do zářijového kongresu se v tomto nedělo nic a den 
před kongresem vznikla situace, že se musí vše urychleně oznámit členům emailem. Richard 
Baštecký namítal, že to je v tuto chvíli nevhodné a navíc bychom o tomto neinformovali 
odborníky nečleny Společenstva a že toto považuje za zmatečné. 
Přesto pan Král, vynechal Richarda Bašteckého a celé představenstvo a propagoval urychleně 
pouze sebe a svojí firmu Profidea. JUDr. Král s představenstvem komunikoval pouze 
prostřednictvím Ireny Skálové a ta ostatním členům představenstva nepodávala informace. 
Po rozeslání emailové zprávy s jeho podpisem, byl při kongrese v Hradci zasypán otázkami 
od optiků a došlo mu, že pokud se rozesílá dopis s podpisem, o kterém podepsaná osoba nic 
neví, tak se nedodržují základní pravidla a proto chtěl rezignovat. 
Z těchto všech důvodů také on podpoří názor Martina Falhara – „spolupráce v rámci 
představenstva nefunguje, nesplňují se závěry, na kterých jsme se dohodnuli a nezbývá mi 
než s Martinem souhlasit“. 
 
5.2.4 - Diskuse: 
5.2.4.a 
Irena Skálová uvedla ke kontrolám optických provozoven, že z kontrol existují zápisy, včetně 
těch kontrol, které se týkají její osoby. 
5.2.4.b 
Jana Fulínová požádala. aby zde nebyly prezentovány osobní záležitosti – „my chceme 
slyšet, jestli jste došli k nějakému závěru a jestli ne, tak odstupte, ale nenechávejte nás tady 
sedět a poslouchat toto.“ 
5.2.4.c 
Iveta Pleyerová vysvětlila, že se zde řeší také obecné nasměrování oboru, konkrétně, jestli má 
optik měřit zrak a činit tak mimo NZZ. Ona je pro NZZ, ať se o tomto diskutuje, ale ať zde 
nezaznívají interní záležitosti. 
5.2.4.d 
Richard Baštecký na žádost informoval, že žádné kroky v tom směru, aby optik mohl měřit 
zrak nebyly podniknuté. Dále vysvětlil, že existují v představenstvu dva názory a valná 
hromada  má rozhodnout, kterým směrem se obor vydá, buď: 
A – optometrii, aplikaci KČ a refrakci může provádět pouze optometrista a pouze v NZZ 
(nově oficiálně nazývaném PZP)  
nebo 
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B – pouze aplikace KČ musí probíhat v NZZ, měřit může jen optometrista, ale optik může 
přeměřovat zrak za účel přizpůsobení předpisu brýlím. 
 
Uvedl, že z velkého množství optik je jich jen 300 registrovaných a spousta optometristů 
měří mimo NZZ kvůli zbytečné administrativní zátěži. Snahy Společenstva mají vést k tomu, 
aby i optometristé bez NZZ mohli měřit zrak a odpadla jim zbytečná administrativa. 
 
5.3 – Diskuse: 
5.3.1 
Účastnice VH se dotazuje: jak dopadl průzkum (dotazník), který nedávno představenstvo 
vytvořilo? Kolik je tedy optometristů bez NZZ? Navrhuje, aby se dodržovali pravidla a uvádí 
„chtěli jsme NZZ a navíc, když chci řidičák na náklaďák tak musím na zkoušky a nestačí 
pouze říct - řídím jako bůh“ 
5.3.2 
Karel Žolnierčík uklidňuje vzrušené emoce v sále a navrhuje pokračovat v programu, tedy 
bodem „Účetní uzávěrka“. 
5.3.3 
Martin Falhar uvádí, že chce vyvolat návrh na odvolání představenstva Společenstva. 
5.3.4 
Mgr. Borkovec uvádí, že toto není možné, neboť takový bod nebyl zařazen do programu 
jednání valné hromady a měnit tyto věci lze pouze za účasti všech členů Společenstva. 
5.3.5 
Mgr. Borkovec uvedl, že to, co zde nyní zaznělo nebyla zpráva o činnosti představenstva, 
možná to byla prezentace vizí, ale ne zpráva o činnosti. 
5.3.6 
Karel Žolnierčík vyzývá k pokračování zasedání valné hromady podle programu, neboť již je 
známo, že představenstvo nelze touto valnou hromadu nyní odvolat. 
5.3.7 
Martin Falhar uvádí svůj názor, že můžeme odvolání zahrnout do programu VH a vysvětluje, 
že bylo připraveno doplnění programu valné hromady o jeden bod „vyslovení nedůvěry a 
odstoupení představenstvu“, který svým dopisem navrhl člen Společenstva Radek Wagner, 
bohužel však Radek Wagner cestou na valnou hromadu naboural a tak přednesení a doplnění 
tohoto bodu nebylo umožněno. 
5.3.8 
Martin Vrubel vyslovil názor, že program valné hromady zde byl již změněn několikrát a že 
děkuje panovi právníkovi Borkovcovi za jeho komentář, který chápe jako doporučení, kterým 
se ale valná hromada nemusí řídit. 
5.3.9 
Ivan Vymyslický se dotázal, když se mohly body programu škrtnout nebo otočit, tak proč se 
nemohou jiné body přidat. Vyzývá, „odvolejme představenstvo a dejme některým osobám 
mandát k důležitým jednáním na období do volební valné hromady“.  
5.3.10 
Účastník valné hromady uvedl, že když se valná hromada vysloví například ve smyslu, že 
chce prosazovat to, aby zrak měřil pouze optometrista a pouze v NZZ, tak to přeci musí 
představenstvo prosazovat. 
5.3.11 
Účastník valné hromady uvedl názor, že když se dnes rozpustí představenstvo, tak vzniknou 
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problémy v tom smyslu, že do volební valné hromady se vyskytnou podstatné záležitosti 
k jednání na ministerstvech, ale jinak souhlasí s názorem Martina Falhar na hlasování o 
vyslovení nedůvěry představenstvu. 
5.3.12 
Martina Nováková uvedla, že nemá k tomuto představenstvu žádnou důvěru a nevěří, že 
cokoliv kdekoliv dohodnou. 
5.3.13 
Irena Skálová uvedla, že 4. května například proběhne jednání o nelékařských 
zdravotnických profesích a bez účasti představenstva nebudeme vědět, zda optometrie 
zůstane v registru nelékařských profesí a dále je potřeba také dotáhnout živnostenský zákon o 
zdravotních prostředcích. 
5.3.14 
Jaroslav Wagner uvedl, že se zasedání valné hromady dostalo do zaseknutého bodu, nyní 
proběhla diskuse k bodu 5 programu, ať již to byla zpráva o činnosti představenstva nebo 
nikoliv, doporučuje, ať se probere nyní revizní zpráva a účetní uzávěrka a pak ať řešíme před 
chvílí zmíněné věci. 
 
6 ÚČETNÍ UZÁVĚRka k 31.12 2014 
 
Dokumenty k bodu „Účetní uzávěrka“ jsou přílohou 5 tohoto zápisu. 
 
6.1 
Karel Žolnierčík vyzval revizní komisi k pokračováni v programu valné hromady. 
 
6.2 
Petr Daněk, člen revizní komise oznámil, že vznikly problémy s prezentací účetní uzávěrky, 
protože předseda revizní komise nedorazil na valnou hromadu, neboť se mu porouchala 
cestou převodovka u auta. Proto si on musí nyní připravit dokumenty k prezentaci a žádá 
tímto o 5 minutovou přestávku. Dodal, že účetní uzávěrka byla již měsíc zveřejněna na webu 
Společenstva a všichni měli možnost si ji prostudovat. 
 
6.3 
Petr Daněk přednesl zprávu o účetní uzávěrce, příjmy, výdaje, bilance roku 2014 a podobně – 
viz příloha 6 tohoto zápisu. Poděkoval předcházejícímu představenstvu, které vedlo 
Společenstvo ještě v první čtvrtletí roku 2014.  
 
7  ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 
 
Dokument „Zpráva revizní komise“ je přílohou 6 tohoto zápisu. 
 
7.1 
Petr Daněk přednesl zprávu revizní komise - protokol o revizní kontrole, dohledu nad 
hospodařením a činností představenstva, dodržování stanov, dodržování hospodaření atd.. 
Zdůraznil, že docházelo k porušování pravidel a slušného a morálního chování v rámci 
činnosti představenstva, především oba viceprezidenti Společenstva porušovali tato pravidla 
a že na základě těchto pochybení odstoupil Vít Kolínský, který nesouhlasil s takovými 
praktikami.  
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7.2 
Petr Daněk přednesl informace o příjmech a výdajích a doporučil schválit hospodaření za 
loňský rok, protože podle revizní komise příjmy a výdaje se pohybovali v souhlasu 
s odsouhlasením předcházející valné hromady, vše bylo vykázáno uzávěrkou, nebyly 
shledány účetní rozdíly, splněno bylo i daňové plnění. Srovnání hospodaření 
s předcházejícími roky má u sebe revizní komise k nahlédnutí. 
 
7.3 
Předsedající Karel Žolnierčík poděkoval za přednesení účetní uzávěrky a revizní zprávy. 
 
7.4 - Diskuse: 
7.4.1 
Jaroslav Wagner vyjádřil námitky k předneseným informacím o nemorálním chování v rámci 
představenstva a požádal buď o konkretizaci, kdo s kým měl problémy a nebo požádal o 
splnění návrhu Martina Falhara na odstoupení představenstva, postupoval by v tomto podle 
článku 7 stanov SČOO o odstoupení představenstva. 
7.4.2 
Ivan Vymyslický požádal o přednesení návrhu rozpočtu na příští rok za účelem jeho 
odsouhlasení. 
7.4.3 
Karel Žolnierčík uvedl, že návrh rozpočtu není připraven neboť není ještě znám přesný 
finanční výsledek z veletrhu OPTA. 
7.4.4 
Vilém Rudolf uvedl, že návrh rozpočtu musí být součástí revizní zprávy a proto o něj také 
žádá. 
7.4.5 
Petr Daněk upozornil, že návrh rozpočtu připravuje představenstvo a ne revizní komise. 
7.4.6 
Karel Žolnierčík navrhl, že by se dalo říci, že rozpočet bude totožný jako loňský, jestli by 
toto stačilo k jeho odsouhlasení. 
7.4.7 
Zdeněk Trnka upřesnil, že příjem z letošní OPTY bude okolo 447 tisíc z OPTY, tedy o 250 
tisíc více než vloni + což je částka, která do rozpočtu přibude a jestli se povede kongres 
stejně jako vloni, tak se celkový zisk navýší o 200-300 tisíc, ale zdůraznil, že toto je pouze 
odhad. 
7.4.8 
Vilém Rudolf se omluvil za vlastní drzost a zdůraznil, že se jedná o peníze „náš všech“ a 
opětovně požádal o rozpočet na následující rok. 
7.4.9 
Karel Žolnierčík vysvětlil, že bohužel Jindřich Hanzlíček kvůli problému s vozidlem 
nedorazil na tuto valnou hromadu, jak již bylo oznámeno, a proto není v tuto chvíli návrh 
rozpočtu k dispozici. 
7.4.10 
Šárka Krůtková uvedla, že neví jestli hraje v rozpočtu OPTA nějakou významnou roli, ale 
v případě že ne, tak neomlouvá představenstvo za nepředložení návrhu rozpočtu na příští rok. 
7.4.11 
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Karel Žolnierčík oznámil, že toto pochybení bude napraveno a požádal valnou hromadu, aby 
mohl pokračovat v programu zasedání. 
7.4.12 
Petr Daněk vysvětlil, že on za revizní komisi přednesl revizní zprávu, která se neschvaluje, 
ale že návrh rozpočtu, který se valnou hromadou schvaluje, připravuje představenstvo a ne 
revizní komise, proto zde nikdo nemůže obracet tento problém proti němu ani proti doktorovi 
Hanzlíčkovi, neboť jich se tento problém netýká. 
7.4.13 
Martina Nováková se dotázala, zda celé zdejší zasedání nelze prohlásit za zmatečné, zrušit 
toto představenstvo a udělat za nějakou dobu nové volby do představenstva? 
7.4.14 
Mgr. Borkovec prohlásil, že vznikly technická pochybení, ale valná hromada zde jistým 
způsobem probíhá a upozornil, že nebyla schválená účetní uzávěrka. 
Uvedl také, že je možno požádat představenstvo o svolání další valné hromady v nějakém 
termínu nebo lze toto provést přes revizní komisi, nicméně podle § 253 odst. 63 občanského 
zákoníku na této valné hromadě nejsou všichni členové Společenstva a proto je sporné, aby 
tato valná hromada zrušila představenstvo a takové odvolání by se mohlo stát neplatným 
včetně právních důsledků. Sdělil účastníkům, že tudy cesta nevede, že se mohou pokusit 
vyvolat novou valnou hromadu, ale doporučoval by v této částečně zmatečné valné hromadě 
pokračovat dle programu. Oznámil, že toto je jeho stanovisko, které zůstane neměnné. 
7.4.15 
Martin Vrubel poděkoval panovi magistrovi za jeho osobní názor na věc a dotázal se, zda 
představenstvo neuzná za vhodné odstoupit samo. 
7.4.16 
Karel Žolnierčík uvedl, že podle bodu 8 stanov Společenstva představenstvo odstoupí, když 
sám odstoupí každý jeho člen. 
7.4.17 
Martin Vrubel uvedl, že (viz body bod 12 a 13) může valná hromada nevyjádřit podporu 
představenstvu a vyslat tím alespoň představenstvu signál. 
 
7.5 
Hlasování 20: Kdo je pro schválení účetní uzávěrky SČOO k 31.12. 2014? 
Pro: 234 / Zdržel 44 / Proti 0 
Výsledek hlasování 20: Účetní uzávěrka SČOO k 31.12. 2014 byla schválena. 
 
8 ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ 
Dokument „Návrh hlasovacího řádu pro elektronické hlasování“ je přílohou 7 tohoto 
zápisu. 
 
8.1 
Karel Žolnierčík přednesl informace o připravovaném elektronickém hlasování. 
Uvedl, že toto je vypracování z důvodu, aby se všichni členové Společenstva nemuseli 
fyzicky účastnit valné hromady a také proto, že předcházející valná hromada vydala usnesení 
usilovat o elektronické hlasování a on na základě těchto skutečností připravil hlasovací řád. 
8.2 
Karel Žolnierčík v prezentaci vysvětlil hlasovací řád, který je přílohou tohoto zápisu. 
Zazněly v ní informace o tom, jak probíhá hlasování, jak probíhá volba skrutátorů a kontrola 
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písemného protokolu, včetně seznamu členských čísel atd. Všechny informace k tomuto byly 
umístěny v dostatečném v dostatečném předstihu na webu SČOO k prostudování. 
 
8.3 - Diskuse: 
8.3.1 
Martin Vrubel uvedl, že tento hlasovací řád vypadá spíše jako pouze návod k něčemu, nejsou 
v něm očíslované odstavce atd., hlasovací řád nemá strukturu. 
Na elektronickém hlasováním vidí problém v tom, že se při něm vyskytuje absence diskuse, 
která je podstatnou součástí rozhodnutí a hlasování a dotázal se představenstva, jak zajistí 
tutu diskusi. 
V hlasovacím řádu pak podle něj není uveden způsob určení skrutátorů, kteří jsou důležití a 
v řádu není definováno jak je zvolíme. Skrutátoři podle něj mohou být voleni nebo mohou 
být definováni na nějakou určitou dobu, ale je nebezpečí, že tyto osoby mohou být ve střetu 
zájmu. 
Navrhuje také, že by mělo být vymezeno, o čem je možné hlasovat a o čem ne – o něčem jen 
osobně a o něčem i elektronicky. 
Vyjádřil také námitky k bezpečnosti, konkrétně jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost 
hlasování přes emailovou adresu, kterou v dnešní době není problém „nabourat“. 
Také podle něj, nejsou definovány podmínky pro platnost hlasů – členové, kteří nesdělili svůj 
email tak mohou poslat svůj hlas poštou nebo ho předat členovi představenstva. 
Martin Vrubel vyjádřil návrh, že tento řád je špatně připravený mě by být přepracován a mělo 
by být navrženo jeho přijetí na příští valné hromadě. 
8.3.2 
Jaroslav Wagner uvedl, že jemu se nelíbí hlasováni pod číslem člena, protože považuje za 
transparentní vidět jméno hlasujícího a ne jeho členské číslo v SČOO.  
8.3.3 
Karel Žolnierčík uvedl, že tím by ale došlo ke zveřejňování osobních informací.  
8.3.4 
Martin Vrubel uvedl, že vznáší protinávrh ve smyslu „Nesouhlasíme s touto podobou návrhu 
elektronického hlasování a vyžadujeme jeho přepracování a dopracování“ 
8.3.5 
Karel Žolnierčík uvedl, že v elektronickém hlasování se může hlasovat o všem 
všichni mohou svůj hlas poslat emailovou zprávou. 
8.3.6 
Vilém Rudolf vyslovil názor, že by se tato celá záležitost neměla jmenovat elektronické 
hlasování, ale spíše korespondenční hlasování.  
8.3.7 
Karel Žolnierčík uvedl, že chápe, že schvalováním tohoto bodu nyní by se příliš „tlačilo na 
pilu“. 
8.3.8 
Martina Nováková požádala, aby představenstvo v tomto „netlačilo na pilu“. 
8.3.9 
Účastnice valné hromady vyjádřila svůj názor, že je to dobrý nápad, ale není to dobrý návrh 
hlasovacího řádu atd. 
8.3.10 
Irena Skálová navrhnula protinávrh k hlasování, ať je návrh elektronického hlasování 
dopracován a předložen na příští valné hromadě. 
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8.4 
Hlasování 21: Má být hlasovací řád přepracován do příští VH a do jejího programu zařazen? 
Pro  242 / Zdržel se 29 / Proti 18 
Výsledek hlasování 21: Bude připraven pozměněný hlasovací řád a ten bude zařazen do 
programu příští VH. 
 
9 PŘEDSTAVENÍ VIZE BUDOUCÍHO FUNGOVÁNÍ SČOO 
 
Budou předneseny dvě vize, první přednese Martin Falhar a druhou Richard Baštecký. 
 
9.1 Vize Martina Falhara 
 
Dokument „Vize Martina Falhara“ je přílohou 8 tohoto zápisu 
 
9.1.2 
Martin Falhar představil svojí vizi a uvedl, že Irena Skálová a polovina představenstva s ní 
souhlasí. 
 
9.1.3 
Martin Falhar vysvětlil, že rozdíl dvou vizí je především v tom zda oční optik může měřit 
zrak a za jakých podmínek. Svůj názor již vysvětlil v otevřeném dopise, který zveřejnil před 
konáním dnešní valné hromady. 
Vysvětlil, že podle jeho názoru nemůže optik měřit zrak. 
V prezentaci vysvětlil čtyři stupně oboru platné ve světě podle Světové rady optometrie 
(WCO) a představil přehled pěti úrovní kompetencí optické a optometrické praxe ve světě. 
Uvedl, že aplikace kontaktních čoček není podstatná pro pracovní náplň optometristů a že 
kdyby optik mohl měřit zrak, tak by bylo studium optometrie zbytečné, došlo by k poškození 
kompetencí optometristů a díky mnoha specializacím optometrie (jako např. binokulární 
vidění) by vzniklo prázdné místo v péči o zrak a toto místo by zaplnili oftalmologové. 
Představil vize směřování oboru – krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé - a vysvětlil, že 
kompetencí optometristů ve světě je například také měření zraku řidičů a tuto kompetenci 
bychom měli optometrii zajistit i u nás. 
 
9.2 Vize Richarda Bašteckého 
 
Dokument „Vize Richarda Bašteckého“ je přílohou 9 tohoto zápisu 
 
9.2.1 
Richard Baštecký vznesl poznámky k prezentaci Martina Falhara. 
Uvedl, že v Německu existuje titul Optikermeister, což je v podstatě refrakční specialista 
optik, takže v prezentaci Martina Falhara mělo být uvedeno, že profese se v Německu nalézá 
na stupni 2 a ne na stupni 3. 
 
9.2.2 – Diskuse: 
9.2.2.a 
Účastnice valné hromady uvedla, že „nás nezajímá co se děje v Německu, zajímáme se o 
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profesi u nás“. 
9.2.2.b 
Richard Baštecký vysvětlil, že v současné době u nás dochází k poškozování optiků, kteří ve 
skutečnosti právně mohou pouze přeměřovat zrak za účelem zhotovení brýlí a proto nemusí 
toto praktikovat v NZZ. Kompletní NZZ nebude pro optika nutné, když bude jako refrakční 
specialista pouze provádět metrické měření předního segmentu oka a nebude dělat refrakci 
jako diagnózu a pouze bude moci dělat přeměření pro výrobu brýlí. 
9.2.2.c 
Lucie Křepelová se dotázala, jaký bude pak rozdíl mezi optometristou v NZZ a refrakčním 
specialistou, který měří zrak ve vyšetřovně v NZZ. Uvedla, že studuje optometii mnoho let a 
zmíněný návrh by ji doslova degradoval. 
9.2.2.d 
Zdeněk Trnka uvedl, že v uvedeném případě mezi optometristou a refrakčním specialistou 
není žádný rozdíl, kromě toho, že refrakční specialista nemusí provozovat praxi v NZZ a je 
na zvážení, jak na tuto část měření nahlížet, protože se mohou objevit kontroly, které mohou 
toto vysvětlení vyžadovat. 
9.2.2.e 
Účastník valné hromady uvedl, že by chtěl doplnit vizi Richarda Bašteckého o důležitý fakt –
„vyrábíme individuální zdravotnický prostředek, což nám způsobuje mnohé komplikace a je 
otázkou zda toto jako obor chceme a zda nemají být pověření členové představenstva, aby se 
proti brýlím jako individuálnímu zdravotnickému prostředku postavili. Oddalování této 
otázky by i při odvolaném představenstvu mohlo poškodit obor. 
9.2.2.f 
Eva Studená uvedla, že ona je členem SČOO (tedy Společenstva optiků a optometristů) a ne 
SČO (tedy jen optiků). 
9.2.2.g 
Zdeněk Trnka vysvětlil, že mluvil o optometristech, kteří budou pracovat v NZZ a o těch, 
kteří v NZZ pracovat nebudou. Uvedl, že podle jeho názoru 5 let studia na stanovování 
refrakce, objednání čoček a úpravy refrakcí aberometrem není potřeba a k tomuto ani není 
potřeba praktikovat obor v NZZ. 
9.2.2.h 
Účastnice valné hromady uvedla, že všechny optometrické přístroje měří refrakční stav oka a 
že v nevidí v návrhu žádný rozdíl mezi refrakcionistou a optometristou a vidí v takovýchto 
krocích nebezpečí, které může poškozovat náš obor. 
9.2.2.i 
Martina Nováková uvedla, že refrakční specialista je nesmysl a vyzvala k nezavádění nových 
profesí. Otázkou podle ní je, zda optometrista musí pracovat v NZZ nebo ne. 
9.2.2.j 
Irena Skálová uvedla, že souhlasí s Martinou Novákovou, že toto je správná otázka, ale že 
z provedeného průzkumu (dotazníku) představenstvem vyplývá, že většina odborníků je pro 
NZZ a má ho zřízené. 
9.2.2.k 
Daniel Mrva uvedl, že optometrista je zdravotnický pracovník, provádí zdravotní péči a musí 
jí provádět ve zdravotním zařízení. Zdá se mu, že dle zmíněné druhé vize, jde o snahu 
vytvořit kočkopsa a celé to vypadá, že se tím představenstvo snaží ušít legislativu někomu na 
míru, například pro řetězce je nepříjemné muset mít v prodejnách vyšetřovnu. Uvedl, že když 
dentista bude chtít pracovat, tak musí pracovat v nějakém zdravotnickém zařízení a podle 
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tohoto názoru druhé vize by optometrista mohl provádět praxi kdekoliv. Uvedl, že celá 
dnešní valná hromada je nepřipravená, představenstvo není vůbec sjednocené a celé dnešní 
zasedání je absolutně chaotické. 
9.2.2.L 
Richard Baštecký upřesnil, že nejde o to, aby optometrista mohl měřit kdekoliv, ale o to, 
jestli si musí zřizovat složité a nákladné NZZ. 
9.2.2.m 
Daniel Mrva uvedl, že to, že optometrista musí měřit zrak v NZZ, je dané zákonem, takže 
není v tomto co zvažovat. 
9.2.2.n 
Richard Baštecký uvedl, že toto zákonem dané není, protože na tento zákon existují dva 
výklady.  
9.2.2.o 
Jaroslav Wagner uvedl, že je škoda, že zde Richard Baštecký neprezentoval svoji vizi, kterou 
zveřejnil na webu Společenstva, kde je jasně zmíněno, že optik může provádět refrakci po 
absolvování nějaké zkoušky. Navíc je refrakce zdravotní službou, tak jak by ji mohl provádět 
nezdravotnický pracovník? 
9.2.2.p 
Účastníce valné hromady uvedla, že je optometristka z Olomouce a vlastní dvě NZZ a jednu 
provozovnu bez zřízení NZZ. Osobně je pro NZZ, a chtěla by v něm podnikat, ale až ve 
chvíli, kdy bude toto právně vymahatelné a nebude možné, aby vedle NZZ existovaly 
provozovny, které NZZ k podnikání mít nemusí. Přála by si, aby optometrie byla 
provozovaná pouze v NZZ, ale požaduje, aby to bylo nejdříve právně vymahatelné. 
9.2.2.q 
Ivan Vymyslický vyslovil politování, že místo řešení podstatných věcí, jako např. měření 
zraku řidičů, se zde řeší rozdělení oboru. Uvedl, že nám Němci závidí, že máme legislativně 
ukotveného optometristu a bojují o naší situaci, ale bude jim to trvat ještě 20 let a my se 
tohoto chceme zbavit. Navíc, při reklamacích se nikdo nebude bavit s refrakcionistou, ale 
pouze s vysokoškolsky vzdělanými odborníky. 
9.2.2.r 
Josef Navrátil uvedl, že „optometristy jsme se stali, aby jsme byli zdravotníci, bojujme tedy o 
to, aby i optici byly zdravotní pracovníci. Nechci, aby se stalo to, že vybudujeme 
optometristu, který se necítí být optikem. V minulosti jsme dělali doškolování, bylo to možná 
nízké vzdělávání, ale byli jsme na špici ve světě. Snažte se dostat celý obor do zdravotnictví a 
vše bude jednoduché.“ 
9.2.2.s 
Lucie Křepelová uvedla, že zkoušela optikům vysvětlit pocit optometristy z toho, že by 
optikovi, jehož vzdělání ona považuje za základní bylo umožněno si toto vzdělání zvýšit na 
optometristu. Je to podobné, jak kdyby si lidi ze základní školou mohli udělat kurz a stát se 
optiky, kteří by byli nazýváni např. optiky-specialisty a byly by jim svěřené kompetence 
optika - vždyť je to krok zpět ne dopředu! 
9.2.2.t 
Zdeněk Trnka doporučil pověřením představenstva 1) zajištěním vymahatelnosti práva nebo-
li, kdo nemá NZZ nemůže měřit zrak 2) vypsáním tendru na zajištění možnosti dálkového 
dostudování optometrie. 
9.2.2.u 
František Pluháček uvedl, že každý může nastoupit do denního vzdělávání optometrie a 
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existují zřídkavé případy, kdy se do studia přihlásili starší praktikující optici a každý kdo 
nastoupil do školy to studium absolvoval. Dodal, že dálkové vzdělání je problematické a u 
zdravotnických profesí není běžné. Jde o to, že přístup do studia nemůže být diskriminační a 
proto by se na toto studium mohli hlásit i např. studenti gymnázia bez předchozího 
odborného vzdělání. 
9.2.2.v 
Martina Nováková uvedla, že těch optiků, kteří nastoupili do denního studia optometrie je 
pouze pár a dálkové dovzdělání optometrie by mělo být umožněno. Školy základního 
vzdělání optiků jsou velmi kvalitní a absolventi nejsou žádní šroubkaři, jak slyšela 
z předcházejícího příspěvku účastnice valné hromady, optometristky. 
9.2.2.x 
Martin Falhar navrhuje hlasování ve smyslu zajištění možnosti dálkového dostudování 
optometrie pro optiky a dále hlasování o důvěře představenstvu. 
9.2.2.y 
Účastnice valné hromady uvedla, že když optometrista bude chtít dělat refrakční operace, tak 
toto také nemůže dostudovat v žádném rychlokurzu, ale jen na denním studiu medicíny. 
9.2.2.z 
Martina Nováková zdůraznila, že neví, proč by se měla optikům ubírat možnost dostudování 
oprtometrie. 
9.2.2.z.1 
Marie Říhová připomněla, že se zde všichni baví o optometrii a problémech optometristů, ale 
nemělo by se zapomínat, že oni, optici, dělali osnovy pro optometristy a učili je, díky 
optikům jsou optometristé dnes optometristy a proto se ohrazuje proti zdejšímu vyvyšování 
optometristů nad optiky. 
9.2.2.z.2 
Účastnice valné hromady uvedla, že všichni neměli možnost studovat optometrii, bylo to pro 
některé složité a drahé dálkové dostudování, ale přesto ti co to zvládnuli dnes nejsou 
neschopnější optometristé než ti z denního studia. 
9.2.2.z.3 
Jan Jílek, optik a optometrista, uvedl, že optometrista je ten, který má měřit oči a to 
v nestátním zdravotnickém zařízení, protože doktor také nemůže provádět operace ve 
vlastním nestandardizovaném sále. Podle příspěvku Františka Pluháčka se zdá, že se dá 
jednoduše dostudovat optometrie denním studiem, ale k němu se dostaly informace, že 
optiky, kteří se hlásili na optometrii na UPOL, nechtěli vzít do studia proto, že již podnikají 
v oboru a vydělávají a musí se upřednostnit ti, kteří zatím nemají oborové vzdělání žádné. 
9.2.2.z.4 
František Pluháček uvedl, že nic takového (předcházející tvrzení pana Jílka) se u nich na 
fakultě neděje a dít se ani nesmí. Dodal, že dálkové studium optometrie bylo v minulosti 
zrušeno proto, že nesplňovalo evropské normy o zdravotním vzdělání. 
9.2.2.z.5 
Účastnice valné hromady vyzvala k zamyšlení nad tím, „k čemu nám NZZ bylo, co nám 
přineslo kromě legislativy?“. Chápe že registrovaný optometrista musí mít zřízené NZZ, ale 
neregistrovaný to nepotřebuje. Individuální zdravotnický prostředek může předepsat pouze 
lékař (zubní lékař) a ten pak potřebuje NZZ, ale v tom případě brýle od optometristy nejsou 
individuální zdravotnický prostředek a tak není potřeba ani NZZ. 
9.2.2.z.6 
Irena Skálová uvedla, že brýle jsou individuální zdravotnický prostředek a vůbec nezáleží na 
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tom, kdo je předepíše. 
9.2.2.z.7 
Daniel Mrva uvedl, že NZZ je pro optometristy zavedeno od 2006 a „na otázku co mi to 
přineslo odpovím jednoduše - oftalmologové se se mnou baví jako rovný s rovným, to mi to 
přineslo“. 
9.2.2.z.8 
Richard Baštecký vyslovil otázku „proč si šít bič, když to není potřeba? Když optometrista 
bude chtít dělat měření pouze pro svojí potřebu, ať má ten optometrista svobodnou volbu“. 
9.2.2.z.9 
Martina Nováková uvedla, že s individuálními zdravotnickými prostředky může nakládat 
pouze zdravotnický pracovník - ale optik přece není zdravotnický pracovník, tak jak by 
s nimi mohl nakládat? 
9.2.2.z.10 
Martin Falhar se dotázal, zda valná hromada chce hlasovat o každé představené vizi a o tom, 
zda chceme, aby optometrista prováděl měření zraku pouze v NZZ? 
9.2.2.z.11 
Vilém Rudolf navrhl, ať se hlasuje o každé ze dvou vizí a dále ať se hlasuje o nedůvěře 
představenstvu. 
 
9.3 
Karel Žolnierčík uvedl, že byly předneseny 2 vize, pracovně nazývané Vize Martina Falhara 
a Vize Richarda Bašteckého a nyní proběhne hlasování, podle které vize budou SČOO a jeho 
představenstvo obor směřovat. 
 
9.4 
Hlasování 22: Kdo je pro vizi Martina Falhara? 
Pro 206 / Zdržel se 28 / Proti 35 hlasů 
Výsledek hlasování 22: Valná hromada odhlasovala, že chce, aby SČOO a představenstvo 
směřovalo obor podle vize Martina Falhara. 
 
9.5 
Karel Žolnierčík vyzývá valnou hromadu, aby hlasovala o tom, kdo je pro vizi Richarda 
Bašteckého? 
 
9.6 
Námitka účastníka valné hromady: „vize Richarda Bašteckého nebyla dobře představena“. 
 
9.7 
Petr Daněk představil vizi Richarda Bašteckého. 
Dokument „Vize Richarda Bašteckého“ je přílohou 10 tohoto zápisu 
 
9.7.1 
Vysvětlil, že v návrhu jde o to, aby práci optika prováděl optik a práci optometristy prováděl 
vzdělaný odborník s příslušným vzdělání a nikdo nebyl diskriminován. 
Uvedl, že je důležité umožnit dovzdělání optiků a že vysokoškoláci často nemohou změřit ani 
brýle, natož oči. Proto je připraveno rozdělení profese optika i optometristy do několika 
úrovní s tím, že bude umožněno dovzdělání optika na refrakcionistu a ten pak bude moci 
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přeměřovat zrak za účelem zhotovení brýlí a jelikož toto přeměření nebude plnou refrakcí 
zraku nebude toto muset činit v NZZ. NZZ bude muset mít jen optometrista zabývající se 
aplikací kontaktních čoček. Uvedený systém má za cíl zjednodušit provozování oboru. 
 
9.8 – Diskuse: 
9.8.1 
Martina Nováková uvedla, že tento systém by se jí třeba i líbil, ale musel by z něj být 
vyškrtnut refrakcionista. 
9.8.2 
Petr Daněk uvedl, že toto nešlo po diskusi s Univerzitou Palackého, po zjištění, že není 
možno spustit dálkové dovzdělání optometrie.. 
9.8.3 
František Pluháček (z UPOL) uvedl, že s nimi o tomto oficiálně nikdo nemluvil, že je to lež a 
že navíc by s ním o tom ani nikdo oficiálně mluvit nemohl, protože on není garantem oboru. 
9.8.4 
Martina Nováková se dotázala, zda se představenstvo na možnosti dálkového studia ptalo i na 
jiných univerzitách. 
9.8.5 
Richard Baštecký uvedl, že neoficiálně o tom s univerzitami diskutovali, oslovili docenta 
Hozmana v Kladně a uvedl, že je tam reálná šance, že dálkové studium by tam zřídit šlo, jsou 
k tomuto otevřeni, ale není to jisté - s velkou pravděpodobnosti by to bylo možné. 
9.8.6 
Martin Vrubel uvedl, že pracuje na Masarykové Univerzitě a že podle jeho názoru 
vykomunikovat kombinované studium optometrie není nereálné, ale je třeba se obracet na 
správnou osobu a na akreditační komisi při MMŠ. Prvním krokem by ale mělo být jednání se 
zástupci všech univerzit vzdělávajících obor. 
9.8.7 
Karel Žolnierčík uvedl, že ve vedení představenstva nejsou neshody ohledně nutnosti 
možnosti dovzdělání optometrie pro optiky. 
9.8.8 
Poznámka: Několik účastníků již opustilo valnou hromadu, proto se při hlasování budou 
sčítat všechny hlasy. 
 
9.9 
Hlasování 23: Kdo je pro vizi Richarda Bašteckého? 
Pro: 52 / Zdržel se: 27 / Proti: 152 
Výsledek hlasování 23: Valná hromada odhlasovala, že nechce, aby SČOO a představenstvo 
směřovalo obor podle vize Richarda Bašteckého. 
 
10 ODSTOUPENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA VÍTA KOLÍNSKÉHO 
 
Vít Kolínský vystoupil a krátce oznámil, že nemohl dále spolupracovat s některými členy 
představenstva a proto svojí funkci položil. 
 
11 DISKUSE 
 
11.1 
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Martin Falhar vyzval alespoň k symbolickému hlasování ve smyslu, zda má představenstvo 
mandát od valné hromady. 
11.2 
Martin Vrubel navrhl hlasování o usnesení, že valná hromada vyjadřuje nedůvěru 
představenstvu. 
11.3 
Antonín Oliva uvedl, že stanovy říkají, že když odstoupí představenstvo, tak revizní komise 
svolá valnou hromadu a valná hromada by měla určovat datum jejího konání. 
11.4 
Účastník valné hromady se dotázal představenstva, zda, když je valná hromada zaúkoluje 
konkrétními kroky, tak budou při jednání podle zadání postupovat. 
11.5 
Martin Falhar uvedl, že představenstvo nefunguje a neřídí se pravidly a že není 
usnášeníschopné, proto toto nemůže zaručit. 
11.6 
Účastník valné hromady vyslovil domněnku, že jsou členové představenstva snad inteligentní 
a dovedou se dohodnout na základních pravidlech a postupovat dle přání valné hromady. 
11.7 
Jiří Žaloudek uvedl, že představenstvo nefunguje a on nemůže zaručit, že při zadání 
konkrétních kroků představenstvu valnou hromadou by se podle zadání postupovalo. 
11.8 
Ivan Vymyslický uvedl, že by ho zajímalo jmenovitě, kdo z představenstva chce odstoupit. 
Navrhuje vybrat pak pár osob, které by valná hromada pověřila vyřizováním zadaných 
záležitostí. 
11.9 
Jaroslav Wagner uvedl, že nelze omezit pravomoci, buďto někteří lidé odstoupí a ostatní 
mohou mandát vykonávat dál. 
11.10 
Mgr. Borkovec vysvětlil, že omezit pravomoci lze pouze na základě stanov, úkoly lze 
zadávat pouze celému představenstvu, jinak by byl obcházen význam představenstva, pak by 
totiž mohla být jednatelem pouze jedna osoba. Konkrétní členy představenstva  nelze 
jednotlivě úkolovat. 
11.11 
Jiří Žaloudek vyslovil osobní názor, že valná hromada může úkolovat člena představenstva. 
11.12 
Účastník valné hromady uvedl, že představenstvo by mělo jednat podle schválené vize, ale ta 
vize neobsahoval konkrétní parametry. 
11.13 
Účastník valné hromady se dotázal, zda představenstvo bude tedy při svých činnostech 
prosazovat první (Falharovu) vizi? 
11.14 
Zdeněk Trnka uvedl, že on schválenou verzi bude podporovat a smířím se i s tím, že nebude 
zaveden refrakcionista. 
11.15 
Richard Baštecký uvedl, že ano, bude postupovat dle představ valné hromady. 
11.16 
Karel Žolnierčík uvedl, že se bude se touto vizí řídit. 
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11.17 
Jiří Žaloudek uvedl, že on se s touto vizí ztotožňuje. 
11.18 
Irena Skálová uvedla, že podává písemnou rezignaci. 
11.19 
Martin Falhar uvedl, že on podává písemnou rezignaci. 
11.20 
Michal Graca uvedl, že taky rezignuje. 
11.21 
Jiří Žaloudek uvedl, že tedy také podává rezignaci. 
11.22 
Václav Antonín uvedl, že podává rezignaci, ale se zmíněnou vizí souhlasí. 
11.23 
Miloslav Otava uvedl „jsme tady a dali jsme jasně najevo, co si o nich myslíme a nechápu ty 
členy představenstva, kteří rezignaci nepodali“.  
11.24 
Richard Baštecký uvedl „odstupuji, protože tzv. moje vize nebyla přijata a tak přenechávám 
vedení vítězům“. 
11.25 
Karel Žolnierčík uvedl, že by rád odstoupil, ale neví jak se zachová Zdeněk Trnka. 
Karel Žolnierčík po krátké debatě uvedl, že také rezignuje. 
11.26 
Zdeněk Trnka uvedl „také rezignuji, i když jsem měl rozdělanou práci na propagaci, snad to 
za mě někdo vezme“. 
11.27 
Mgr. Karel Borkovec vyhodnotil situaci tak, že všichni členové představenstva složili funkce 
a členové revizní komise svolají volební VH. 
11.28 
Účastník valné hromady vyjádřil přání „ať nás někdo s novou vizí zastupuje“. 
11.29 
Martin Falhar uvedl, že sekretariát bude dál fungovat a bude zorganizován kongres 
OPTOMETRIE-OPTIKA, pokračovat budou aktivity ECOO a revizní komise bude 
zabezpečovat věci spojené s vyhlášením valné hromady.. 
 
12 USNESENÍ VALNÉ HROMADY 
 
12.1 
Václav Antonín, zodpovědný zástupce představenstva za návrh usnesení valné hromady, 
přednesl následující návrh: 
 
Usnesení valné hromady SČOO konané 18.04. 2015 od11.00 v Praze v budově Autoklubu 
České republiky: 
 
Valná hromada: 

- přijala změnu znění bodu 8 programu valné hromady původně nazvaného „Odhlasování 
elektronického hlasování“ na nové pojmenování „Elektronické hlasování“. 

- přijala změnu, aby se ze stávajícího bodu 3 programu valné hromady stal nově bod 4 a 
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ze stávajícího bodu 4 programu valné hromady stal bod 3. 
- přijala skrutátory, předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu pro potřeby právě 

konané valné hromady. 
- přijala za řádné členy SČOO všechny fyzické i právnické osoby dle předloženého 

seznamu, s výjimkou následujících: nepřijala za řádné členy SČOO fyzickou osobu 
Romana Martínka a právnické osoby AXEL Optik s.r.o., Brýle-čočky s.r.o., Moje 
čočky s.r.o., eLens s.r.o., OPHTHA TRADE. s.r.o., Optik House, s.r.o. a 
SOLOMONIS s.r.o. 

- stáhnula z programu jednání a hlasování bod „Návrh změny charakteru členství a 
související změna stanov“. 

- vzala na vědomí dvě zprávy o činnosti představenstva přednesené Martinem Falharem 
a Richardem Bašteckým. 

- schválila účetní uzávěrku SČOO k 31.12. 2014. 
- vzala na vědomí revizní zprávu. 
- vyzvala, aby byl připraven pozměněný řád elektronického hlasování a zařazen do 

programu příští valné hromady. 
- vzala na vědomí prezentace dvou směrů možného vývoje a směřování optiky a 

optometrie a SČOO – vizi Martina Falhara a vizi Richarda Bašteckého 
- odhlasovala, že chce, aby SČOO a představenstvo směřovalo obor podle vize Martina 

Falhara. 
- odhlasovala, že nechce, aby SČOO a představenstvo směřovalo obor podle vize 

Richarda Bašteckého. 
- vzala na vědomí rezignaci stávajícího představenstva. 
- pověřila prozatímním vedením sekretariátu Blanku Mizerovou a Pavla Šebka do 

zvolení nového představenstva. 
- uložila, v souladu se stanovami, revizní komisi v co nejkratším termínu uspořádat 

volební valnou hromadu SČOO. 
 
12.2 
Hlasování 24: Kdo je pro schválení tohoto usnesení valné hromady? 
Pro: 187 / Zdržel se: 0 / Proti: 1 
Výsledek hlasování 24: Usnesení valné hromady bylo valnou hromadou přijato. 
 
12.4 
Závěrečné usnesení valné hromady SČOO konané 18.04. 2015 od11.00 v Praze v budově 
Autoklubu České republiky: 
 
Valná hromada schválila usnesení valné hromady SČOO konané 18.4.2015 přednesené 
Václavem Antonínem. 
 
13 ZAKONČENÍ VALNÉ HROMADY 
 
13.1 
Richard Baštecký poděkoval všem za účast na valné hromadě a uvedl, že tato diskuse začala 
o 11 let později než měla začít, musela se konečně uskutečnit a díky ní nyní můžeme říct, že 
máme jasnou cestu, kterou se chceme vydat. Uvedl, že tímto nezpochybňuje práci 
předcházejících představenstev SČOO. 
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13.2 
Rezignace části členů představenstva byly předané sekretářce Společenstva paní Blance 
Mizerové. 
 
zapsal: Pavel Šebek 
3.5. 2015 
 


