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ÚVODNÍK 
RICHARD BAŠTECKÝ 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

s potěšením musím konstatovat, že veletrh OPTA se po delším čase opět vydařil. Moc rád slyším Vaše velmi pozitivní ohlasy, ať už od 
návštěvníků nebo vystavovatelů. Oproti loňskému roku se navýšila výstavní plocha o cca 25% a přibylo i návštěvníků. Podle některých 
vystavovatelů se jedná o jednu z nejúspěšnějších výstav po několika „krizových“ letech. 

Nejenom samotný veletrh, ale i OPTA-party v SONO centru se velmi líbila a návštěvníky zaujaly nejen působivé prostory centra, ale i 
zajímavý doprovodný program. Také samotná zábava se v pozitivním duchu rozproudila natolik, že se mnozí jen těžko se SONO centrem v 
ranních hodinách loučili. 

Dále Vás všechny co nejsrdečněji zvu na valnou hromadu SČOO, která se koná v sobotu 18. dubna2015 od 11.00 do 16.00 hodin v Praze, v 
budově Autoklubu České republiky, kde budete především Vy rozhodovat o tom, jak pravidla naší profese očního optika a optometristy 
ujasnit a zpřehlednit. 

S přáním pohodové práce a hezky prožitých Velikonoc. 

Richard Baštecký 

President SČOO 

DĚKOVNÝ EMAIL Z BVV 
Vážené dámy, vážení pánové, vážení vystavovatelé veletrhu OPTA 2015, 

dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši účast na letošním - po všech stránkách za posledních několik ročníků - REKORDNÍM - veletrhu 
OPTA 2015. Pevně doufám, že jste se všichni ve zdraví a pohodě vrátili do svých domovů a kanceláří a že v nejbližších dnech a týdnech 
budete sklízet plody své úspěšné "optové" práce. 

Na přiloženém odkaze naleznete předběžnou závěrečnou zprávu z veletrhu: 

http://www.bvv.cz/opta/aktuality/opta-2015-byla-nejuspesnejsi-za-nekolik-let/ 

V nejbližších dnech od nás obdržíte i obšírnou fotogalerii k Vašemu volnému využití. Data o návštěvnosti veletrhu jsou velmi pozitivní, 
evidujeme nárůst 500 osob oproti ročníku 2014. Jakmile obdržíme vyjádření auditora, zašleme Vám kompletní závěrečnou zprávu, vč. 
vyhodnocení odborných návštěvníků. 

Ještě jednou za celý tým Vám všem děkuji. 

S přáním krásných svátků velikonočních a v úctě  

Věra Menšíková, Bohuslava Knopová, Irena Klugarová, Irena Ryglová, Jiří Erlebach a Alena Dudová 

NOVÁ VLNA REGISTRACÍ NA NCONZO 
MARTIN FALHAR 

Každý optometrista vykonávající své povolání má povinnost být 
zaregistrován jako zdravotnický pracovník v rámci Národního 
centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 
(NCONZO) v Brně. Vydané osvědčení se po novelizaci uděluje s 
desetiletou platností. A právě teď nadchází okamžik, kdy 
některým z vás již toto osvědčení končí. Nutné je opět na 
NCONZO zažádat o prodloužení osvědčení. V rámci této žádosti 
se musí doložit podklady k 40ti kreditům, které je nutné 
nasbírat v rámci Celoživotního vzdělávání. Věřím, že za 
uplynulých 10 let nebyl problém uvedený počet kreditů získat. 
V rámci žádosti je ale ještě jedna podmínka. 

Žádost totiž vyžaduje doklad o výkonu povolání. Zákon výslovně 
určuje, že je nutné v průběhu 10ti let vykonávat povolání 
optometristy alespoň 1 rok s polovičním pracovním úvazkem. V 
případě mateřské lze do této roční podmínky započítat 6 

měsíců. Problém ovšem nastává, pokud jste svou profesi 
vykonávali mimo prostory schválené jako Poskytovatel 
zdravotních služeb (PZS) - dříve označováno jako Nestátní 
zdravotnické zařízení (NZZ). Výkon optometristy je úzce spjat s 
tímto prostorem a pokud jste svou profesi sice vykonávali, ale v 
oční optice bez potřebného osvědčení PZS, nemáte splněnou 
podmínku výkonu povolání. 

Uznávací jednotka Ministerstva zdravotnictví totiž v rámci vaší 
žádosti kontroluje, zda v oční optice kde pracujete, je vše 
formálně v pořádku. Pokud nemá oční optika statut PZS, nelze 
váš výkon charakterizovat jako výkon optometristy. Pokud 
nebudete moci doložit potřebnou dobu výkonu povolání, 
budete muset v rámci své žádosti absolvovat odbornou zkoušku 
na NCONZO. Ta prokáže vaší odbornou způsobilost a NCONZO 

http://www.bvv.cz/opta/aktuality/opta-2015-byla-nejuspesnejsi-za-nekolik-let/
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vám vydá nové osvědčení opravňující vás k výkonu povolání 
optometristy. 

Jediný případ, kdy lze toto osvědčení obdržet i když nepracujete 
v rámci PZS, ošetřuje §4 zákonu 96/2004: 

a) zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 
pracovníka řídící, metodická, koncepční, výzkumná a vzdělávací 
činnost v příslušném oboru vykonávaná v pracovněprávním 
vztahu zaměstnanci jiných než poskytovatelů zdravotních 
služeb, 

b) zdravotnického pracovníka výkon činností stanovených tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem zdravotnickými 

pracovníky s odbornou způsobilostí v příslušném oboru v 
průběhu praktického vyučování v akreditovaných 
zdravotnických magisterských nebo bakalářských studijních 
oborech. 

Tento bod ošetřuje možnost, že jste studentem, že provádíte 
výzkumnou nebo pedagogickou činnost, nebo jste vedoucí 
(řídící) pracovník provozu, kdy tuto skutečnost máte již od 
počátku uvedenou jako náplň vaší profese v pracovní smlouvě. 

V neposlední řadě je důležitá informace, že žádost se musí 
podat nejméně 60 dnů před skončením platnosti certifikátu. 
Konkrétní informace vám podá Uznávací jednotka Ministerstva 
zdravotnictví v rámci NCONZO (tel. 543 559 553).  

NÁVRH NOVÉ ČLENSKÉ STRUKTURY 
 

Níže uvedené tabulky znázorňují nově navrženou členskou 
strukturu. V rámci Řádného členství jsou všechny stávající 
pravomoci zachovány. Nově je ale ošetřeno členství oční optiky. 
Každý řádný člen má možnost využít doplňkovou službu SČOO, 
která přináší jeho oční optice různé výhody. Nerozlišuje se, zda 
se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, nerozlišuje se ani 
počet poboček nebo počet zaměstnanců. Pokud sám majitel 
nemá potřebné odborné vzdělání, musí mít na své pobočce 
alespoň jednoho odborného garanta, který tuto odbornou 
způsobilost má. Jeho postup tedy bude, že se tento odborný 
garant zaregistruje jako řádný člen a na něj provede registraci 
umožňující čerpat doplňkové služby. 

V minulosti byl opakovaně vznesen dotaz, zda se členem může 
stát firma podnikající v oboru oční optiky (například distributor 

brýlí), kdy ovšem není příslušně odborně vzdělán. Dle stanov 
není možné, aby se tato firma stala řádným členem. Pro tento 
případ je ale navržené Mimořádné členství, které umožňuje 
těmto firmám přístup k informacím a různým výhodám, ovšem 
bez možnosti hlasování. 

V neposlední řadě je zachováno čestné členství a mysleli jsme i 
na studenty. Ti mají možnost stát se taktéž mimořádnými členy, 
kdy za symbolický poplatek 250 Kč obdrží informace SČOO a 
celoroční předplatné časopisu Česká oční optika. 

Podívejte se na navrhovanou strukturu, její bližší detaily budou 
probrány na nadcházející valné hromadě. 

 

 
Řádné členství   

 

Osobní 
doplňková služba pro 

FO, PO 

  fyzické osoby, aktivně činné a vzdělané v oboru oční 
optika a optometrie 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 500 Kč příplatek 1500 Kč 

Hlasovací právo ANO NE 

Web - sekce pro registrované členy ANO NE 

Zprávy SČOO ANO NE 

Časopis ČOO ANO ANO 

Zvýhodněná nekomerční inzerce ANO ANO 

Zvýhodněná komerční inzerce NE ANO 

Slevy na výstavách a školících akcích ANO NE 

Základní poradenství** ANO ANO 

Rozšířené poradenství*** NE ANO 

Registrace výrobců ZP NE ANO 

Pronájem titulu "Certifikovaná optika" NE ANO 
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Mimořádné členství 

 

Oborové Čestné Studentské 

  
FO a PO podnikající v 

segmentu oční optiky a 
optometrie 

FO i PO osob, nadace 
studenti oční optiky a 

optometrie 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 5 000 Kč ZDARMA 250 Kč 

Hlasovací právo NE NE NE 

Web - sekce pro registrované členy ANO ANO ANO 

Zprávy SČOO ANO ANO ANO 

Časopis ČOO ANO ANO ANO 

Zvýhodněná nekomerční inzerce NE NE ANO 

Zvýhodněná komerční inzerce ANO NE NE 

Slevy na výstavách a školících akcích ANO* ANO ANO 

Základní poradenství** NE NE NE 

Rozšířené poradenství*** NE NE NE 

Registrace výrobců ZP NE NE NE 

Pronájem "Certifikovaná optika" NE NE NE 
* Slevy na výstavách - zvýhodněné podmínky pro vystavovatele 
** Základní poradenství - zaměstnanecko-zaměstnavatelské vztahy, odborné poradenství 
*** Rozšířené poradenství - reklamace, odborné poradenství, legislativa v podnikání 
 

OPTA 2015 - OHLÉDNUTÍ 
PAVEL ŠEBEK 

Konečně! - po mnoha letech finanční krize v oboru, šetření a 
pochybností ohledně významu, přínosu a budoucnosti veletrhu 
OPTA se temné mraky nedůvěry rozplynuly a OPTU 2015 
osvítilo jarní slunce optimistické naděje. 

Tato situace byla částečně nastartována již při OPTĚ 
předcházející, která, ačkoliv počty historicky nejmenší, zřetelně 
doutnala novým energetickým potenciálem a to i díky přispění 
loňské velmi vydařené OPTA Party.  

Ale, to by samo o sobě zdaleka nestačilo. Nové vedení SČOO 
prosadilo změnu termínu konání OPTY blíže k jarnímu 
optimistickému počasí, optický byznys začal pozvolna sílit, 
počet vystavovatelů i výstavní plochy narostl, odborných 
účastníků přijelo více a letošní OPTA Party v brněnském SONO 
Centru svojí energií zřejmě překonala všechny předcházející. 

SUPR! Co víc si pro náš obor přát? Zdá se, že OPTA získává zpět 
prestiž a pomůže prosperitě a vývoji oboru v nejbližší 
budoucnosti. 

Z pozice spoluorganizátora veletrhu nám nezbývá než upřímně 
poděkovat všem vystavovatelům a účastníkům a samozřejmě 
spoluorganizátorovi BVV a také generálnímu partnerovi OPTA 
Party společnosti Safilo za perfektní součinnost na našem 
společném projektu - veletrhu OPTA. 

Přejeme všem podnikatelsky i osobně úspěšný nadcházející rok 
a těšíme na OPTU 2016! 

Abychom ale nechválili právě proběhlou OPTU jako její 
spoluorganizátoři sami, tak si přečtěte, jak jí hodnotí někteří její 
významní vystavovatelé: 

Vyjmuto ze Zprávy BVV – „OPTA 2015 byla nejúspěšnější za 
několik let“ 

(http://www.bvv.cz/opta/aktuality/opta-2015-byla-
nejuspesnejsi-za-nekolik-let/) 

Jana Čierna, jednatelka společnosti Sagitta: Letošní OPTA byla 

velmi úspěšná. Po trošku slabších letech pozorujeme návrat 
zákazníků a jejich zájmu. Stánků je více a zároveň jsou 
inovované. Veletrh hodnotím velmi pozitivně, jsme spokojeni 
také s výsledky naší firmy. Letos jsme sem přišli s novým 
konceptem, vystavujeme společně se dvěma firmami a máme 
tu vzdělávací prostor pro zákazníky, což se setkalo s velmi 
dobrým ohlasem. 

Petr Vrubel, ředitel společnosti Optika Čivice: Optu jsme 

vždycky vnímali a vnímáme pozitivně, protože nám dává 
možnost setkat se s mnoha zákazníky. Neuskutečňujeme tady 
obchody, ale navazujeme nová obchodní přátelství a utužujeme 
stávající. Proto bych byl rád, kdyby OPTA zůstala v této podobě. 
Doba, kdy se uvažovalo, jestli se nemá konat třeba jen jednou 
za dva roky, zřejmě minula, protože letos o tom už nikdo 
nemluvil. Věřím, že OPTA zůstane zachována i do budoucna, a 
je určitě dobře, že se oční optika může prezentovat takovouto 
výstavou, která je pro náš obor velmi důležitá. 

Kateřina Ševcová, marketingová a produktová manažerka 

společnosti Essilor: Jako vystavovatelé jsme s letošní Optou 
určitě moc spokojení. Zdála se nám živější než v předchozích 
letech a na našem stánku bylo skoro pořád plno, čemuž jsem 
velmi ráda. Měli jsme tu spoustu návštěv a spoustu zajímavých 
nových obchodních příležitostí. Přidám jedno zcela neobjektivní 

http://www.bvv.cz/opta/aktuality/opta-2015-byla-nejuspesnejsi-za-nekolik-let/
http://www.bvv.cz/opta/aktuality/opta-2015-byla-nejuspesnejsi-za-nekolik-let/
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měření: kávy se u nás vypilo skoro dvakrát tolik co loni! Jsme 
rádi, že jsme tu byli. 

Radek Adolt, majitel společnosti Ardix: Letošní OPTA se nám 
líbila. Návštěvnost byla velmi dobrá, a to zejména v sobotu, jak 
je to obvyklé. I když ekonomické výsledky zjistíme až po 
veletrhu, už dnes můžeme říci, že jsme spokojeni. Navázali jsme 
tu nové obchodní vztahy, staré prohloubili a celkově OPTA 
splnila naše očekávání. 

Alice Tobolková, jednatelka společnosti Aglaja: Letošní Optu 
hodnotím pozitivně. Nový termín nám vyhovuje, návštěvnost 
byla vyšší než loni, zvýšil se i zájem o novinky. Také obchodně 
se nám dařilo, jsme spokojeni. 

Pavel Halabica, marketingový a obchodní manažer společnosti 

Mr.Gain: Z našeho pohledu byla letošní OPTA určitě větší a 

úspěšnější než loňská. Přispěla k tomu i změna na březnový 
termín, kdy je lepší počasí, každopádně k nám přišlo více 
zákazníků. Celkově máme z letošního ročníku velmi dobrý pocit. 

Jiří Plesník, obchodní manažer Vision Care pro ČR a SR, 

společnost Alcon Pharmaceuticals: Letošní OPTA pro nás byla 

výborná, získali jsme cenu Top Opta za náš produkt a oproti 
minulým ročníkům tady byla větší návštěvnost. Pocítili jsme i 
lepší náladu zákazníků, možná je to dáno také březnovým 
termínem a krásným počasím. I v neděli v poledne tady pořád 
je dost lidí, což v minulosti nebylo. Jsme opravdu spokojeni. 

Marek Hlavenka, obchodní ředitel pro ČR a SR, společnost 

Safilo: Tato OPTA byla vynikající, super! Jsme spokojení, a to 
nejen z pohledu čísel. Veletrh letos dostal nový impuls a úplně 
nový rozměr, čemuž jsem velmi rád. A samozřejmě děkuji všem 
za spolupráci, podařilo se to prací nejen nás vystavovatelů, ale i 
Společenstva českých optiků a optometristů, Optické unie 
Slovenska a společnosti Veletrhy Brno. 

Andrea Uhraková, marketingová specialistka společnosti 

Finest Trade: I z pohledu termínu byla letošní OPTA určitě lepší 
než loni. Přijelo více návštěvníků a celkově veletrh hodnotíme 
pozitivně, i po obchodní stránce jsme spokojeni. 

VALNÁ HROMADA - 18. DUBNA 2015 PRAHA 

Valná hromada Společenstva českých optiků a optometristů 

proběhne v sobotu 18. dubna 2015 od 11.00 do 16.00 v Praze, 

v budově Autoklubu České republiky, 

v ulici Opletalova č. 29, v 1. patře ve Smetanově sále. 

VÝZVA: PROSÍME KAŽDÉHO ZÁJEMCE O ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ, 

AŤ POŠLE NA EMAIL SCOO@SCOO.CZ JEDNO SLOVO: ANO 

Prosíme, abyste se dostavili nejlépe už v 9:30, 
aby byl dostatečný prostor pro administraci. 

Předběžný program valné hromady 

1. Zahájení valné hromady 
2. Schválení programu VH 
3. Návrh změn stanov - nové podmínky pro členství 
4. Schvalování nových žadatelů o členství v SČOO 
5. Zpráva o činnosti představenstva 
6. Účetní uzávěrka k 31. 12. 2014 

 
7. Zpráva revizní komise 
8. Elektronické hlasování 
9. Představení vize budoucího fungovaní SČOO 
10. Odstoupení člena představenstva Víta Kolínského 
11. Diskuse 
12. Usnesení valné hromady 
13. Ukončení valné hromady 

 

Na začátku valné hromady lze nahlásit další body, o jejichž zařazení do programu schůze se bude hlasovat. Již nyní jsou 
některé změny známé, jako například přidání bodu hlasování o důvěře představenstva nebo vyhodnocení dotazníku. 

Místo konání 

Budova Autoklubu České republiky, v ulici Opletalova č. 29, v 1. patře ve Smetanově sále. 

Budova Autoklubu se nachází: 

 přímo proti pražskému vlakovému Hlavnímu nádraží, ve kterém je stanice pražského metra "Hlavní nádraží" (linka C) 

 5 minut pěšky od pražského vlakového Masarykova nádraží 

 5 minut pěšky od Autobusového nádraží Praha Florenc 
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Informace o Autoklubu: http://www.ganimed.cz/CS/historie-autoklubu 

 

https://www.google.com/maps/place/Opletalova+1337%2F29,+110+00+Praha+1-
Nové+Město,+Česká+republika/@50.0827903,14.4329027,17z/data=!4m2!3m1!1s0x470b949398d80107:0x26825396dc1d9b97?hl=cs 

Parkování 

- všechny parkovací možnosti jsou do 300 metrů od budovy Autoklubu.  

A) přímo v Opletalově ulici před budovou Autoklubu (v sobotu zdarma) 

B) na parkovišti Hlavního nádraží (40 Kč/hodinu) 

http://www.vincipark.cz/parkoviste-a-garaze/garaze-detail.php?lang=cs&detail=2&localita=1&misto=Praha  

C) v garážích Slovan - Parking Centrum (40 Kč/hodinu)  

http://www.parking-centrum.cz/index.html  

SEZNAM NOVÝCH ČLENŮ 
Od poslední valné hromady konané 22. března 2014 přišlo na sekretariát SČOO celkem 280 přihlášek, z toho 174 fyzických osob a 106 
právnických osob. Tyto přihlášky byly projednány na schůzích představenstva a bylo schváleno podmíněné členství. S nadcházející valnou 
hromadou bude hlasováno o jejich přijetí za řádné členy. Přijetím člena souhlasíme, že je morálně i odborně způsobilý být členem SČOO, 
nabývá hlasovacího práva a souhlasíme s výsledky jeho působení v rámci oboru. Projděte si uvedený seznam, případné námitky budou 
řešené na valné hromadě. Seznam je abecedně řazen, bez uvedených akademických titulů. 

Fyzické osoby 
Adolt Augustin 
Augusta Ondřej 
Augustin Jiří 
Augustinová Eva 
Augustinová Růžena 
Balonová Adéla 
Benešová Eva 
Betlachová Petra 
Bezděka Josef 
Bortel Jaromír 
Břízová Aneta 
Bubníková Ladislava 

Čech Martin 
Černá Anna 
Čížek Vilém 
Davídková Jitka 
Davidová Jitka 
Dostálková Markéta 
Dubová Venuše 
Dvořák Jaroslav 
Fialová Nikola 
Flekačová Dita 
Flekačová Dita 
Flekačová Marie 

Fridrichová Jaroslava 
Friedmanová Anna  
Fuxová Radka 
Geroldová Jaroslava 
Gottsteinová Jitka 
Gurová Ivana 
Haberland Tomáš 
Hachle Radek 
Hájek Jíchová Ludmila 
Hajnová Michaela 
Halbrštátová Markéta 
Havlík František 

Havran František 
Heinzová Renáta 
Hlávka Martin 
Hloušková Iva 
Holasová Pavlína 
Holoubková Zuzana 
Hosnedlová Jaroslava 
Hrdličková Petra 
Hrežík Pavel 
Hrušková Aneta 
Husinecká Alena 
Hyťhová Marie 

http://www.ganimed.cz/CS/historie-autoklubu
https://www.google.com/maps/place/Opletalova+1337%2F29,+110+00+Praha+1-Nov�+M�sto,+�esk�+republika/@50.0827903,14.4329027,17z/data=!4m2!3m1!1s0x470b949398d80107:0x26825396dc1d9b97?hl=cs
https://www.google.com/maps/place/Opletalova+1337%2F29,+110+00+Praha+1-Nov�+M�sto,+�esk�+republika/@50.0827903,14.4329027,17z/data=!4m2!3m1!1s0x470b949398d80107:0x26825396dc1d9b97?hl=cs
http://www.vincipark.cz/parkoviste-a-garaze/garaze-detail.php?lang=cs&detail=2&localita=1&misto=Praha%20
http://www.parking-centrum.cz/index.html
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Chvátal Zdeněk 
Jandlová Dita 
Janďourková Karolína 
Janíčková Iva 
Janoušek Milan 
Jarešová Eva 
Ježková Zuzana 
Jílková Pavla 
Jírovská Nicole 
Jíšková Petra 
Jokeš Miroslav 
Joštová Helena 
Jurčaga Marek 
Káňová Michaela 
Keplová Gabriela 
Klimeš Vlastimil 
Klimková Bronislava 
Kloučková Hana 
Konětopská Kristýna 
Kopáč Aleš 
Kovářová Jarmila  
Král Ludvík 
Kroumanová Hana 
Křivková Ivana 
Kříž Pavel 
Kubová Marta 
Kulhánková Alena 
Kulhavá Lada 
Kureková Zuzana 
Kwaczek Josef 
Lamberský Martin 
Langerová Lucie 

Langhammer Josef 
Lehká Iva 
Losíková Jitka 
Maděrová Marie 
Malcová Marianna 
Marek Daniel 
Martinek Roman 
Matl Jan 
Mazancová Andrea 
Mazurová Marie 
Michalec Stanislav 
Mikanová Jana 
Möbius Martin 
Mošnička Robert 
Musiol Jiří 
Mýlková Magdalena 
Najmanová Eliška 
Nekuda Tomáš 
Nippert Miroslav 
Novák Jan 
Nováková Irena 
Nováková Jana 
Nováková Kristýna 
Novotná Eva 
Novotná Charlotta 
Novotná Jarmila 
Odvárková Bohumila 
Ondroušková Brigita 
Ošťádalová Jitka 
Pajkrtová Michaela 
Pecháčková Renáta 
Pekárek Marek 

Pernická Ivana 
Pernický Josef 
Peštálová Jitka 
Petříková Blanka 
Petříková Markéta 
Pevalová Stanislava 
Plodíková Jana 
Plšková Emilie 
Podhajský Robert 
Poláková Hana 
Prokešová Kateřina 
Přibylová Pavla 
Pšeničková Simona 
Pučálková Tereza 
Pušová Lenka 
Rapant Jakub 
Rašták Jaroslav 
Rektoříková Ladislava 
Runge Karel 
Rusová Drahoslava 
Russnáková Lucie 
Rylichová Alena 
Rýparová Hana 
Řeháková Klára 
Sedláková Barbora 
Seidl Martin 
Schveinerová Pavla 
Skácelová Vendula 
Sližová Soňa 
Sochor Miroslav 
Stoklásková Pavlína 
Streitová Ivana 

Svoboda Rudolf 
Svobodová Anna 
Šlejmarová Miroslava 
Šmejkal Libor 
Šmoldasová Markéta 
Štiková Erika 
Štoudek Roman 
Šulcová Silvie 
Timčáková Gerlinde 
Toufarová Jitka 
Trepešová Zuzana 
Trtek Tomáš 
Ulrychová Zdeňka 
Utíkalová Lucie 
Vahala Dominik 
Vaněčková Hana 
Vavřičková Jaroslava 
Vejvodová Darina 
Veselý Josef 
Vodehnal Jan 
Volf Jiří 
Vorlíčková Urbanová Veronika 
Vrána Vlastimil 
Vrtěnová Taťána 
Zajíc Karel 
Zbořilová Iva 
Zemanová Lucie 
Zemanová Romana 
Zháněl Milan 
Žáček Milan 

Právnické osoby 
A.S.O.P. s.r.o. 
Aglaja s.r.o. 
Alia optic s.r.o. 
AMBRA PLUS s.r.o. 
AS optic s.r.o. 
Astro optic, s.r.o. 
Aura oční optika s.r.o. 
AVE OPTIC s.r.o. 
AXEL Optik s.r.o. 
Brýle-čočky s.r.o. 
Color-optik s.r.o. 
D&I-CL s.r.o. 
Developtic s.r.o. 
DIAMOND OPTIC, s.r.o. 
Duooptik s.r.o. 
eLens s.r.o. 
EMI optika s.r.o. 
Glanc optik s.r.o. 
Glaser Group s.r.o. 
Horus optik s.r.o. 
IN OPTIK, s.r.o. 
Jana Hrdličková-oční optika s.r.o. 
Klingr optika s.r.o. 
KONVEX - RECEPT OPTIKA, spol. s r.o. 
LARO-OPTIK s.r.o. 
LAVERA CZ s.r.o. 
Lubrimex s.r.o. 
Lumioptic s.r.o. 
Lunettes optika s.r.o. 
MailShop s.r.o. 
Moje čočky s.r.o. 
Oční centrum MUDr. Bártíkové s.r.o. 
Oční centrum MUDr. Pilečkové s.r.o. 
Oční centrum s.r.o. 
Oční centrum Vision s.r.o. 
Oční Centrum Visual s.r.o. 

Oční optik, kontaktolog a optometrista s.r.o. 
Oční optika 3R s.r.o. 
Oční optika a optometrie NĚMEC s.r.o. 
Oční optika Benešov s.r.o. 
OČNÍ OPTIKA DANIELA s.r.o. 
Oční optika Horní Počernice s.r.o. 
Oční optika JL, s.r.o. 
Oční optika JMJ s.ro. 
Oční optika Lesa s.r.o. 
Oční optika MaMiA s.r.o. 
Oční optika Moudrá - Šedivá, s.r.o. 
Oční optika Věra Mišurcová s.r.o. 
Oční studio Aleš Žejdl s.r.o. 
OFITOP s.r.o. 
OFTIS-OPTA s.r.o. 
OPAVA MEDICA s.r.o. 
OPHTHA TRADE, s.r.o. 
OPTIK CENTRUM PLUS, a.s. 
OPTIK ČECH s.r.o. 
Optik House, s.r.o. 
Optik Spectrum s.r.o. 
Optik Spiegel s.r.o. 
Optik studio s.r.o. 
Optik Žabková s.r.o. 
Optik Žilka s.r.o. 
OPTIKA ALVES s.r.o. 
Optika Anděl s.r.o 
Optika Hart s.r.o. 
Optika HB s.r.o. 
Optika Hrubá s.r.o. 
Optika Hucová s.r.o. 
OPTIKA IRIS s.r.o. 
Optika Look s.r.o. 
Optika M&V s.r.o. 
Optika Mělník s.r.o. 
OPTIKA MIRABILIS s.r.o. 

OPTIKA NOVUM s.r.o. 
Optika Opál s.r.o. 
OPTIKA PRAHA s.r.o. 
Optika Richter s.r.o 
Optika Šimůnková Ústí nad Labem s.r.o. 
OPTIKA U VĚŽE, spol s .r.o. 
Optika Ullmann s.r.o. 
Optika Valuchovi s.r.o. 
Optika VIDA s.r.o. 
Optika-Fibinger s.r.o. 
Optika-Šimůnková Teplice s.r.o. 
Optika-zdravotnické potřeby s.r.o. 
Optikcentrum s.r.o. 
OptiLens, spol. s.r.o. 
OPTINYX, s.r.o. 
Optomedic DD s.r.o. 
OPTOPRISMA s.r.o. 
PJK VISION s.r.o. 
REMI OPTIC spol. s r.o. 
RH OPTIK s.r.o. 
SEMI OPTIK s.r.o. 
Sobek optik s.r.o. 
SOBOS s.r.o. 
SOLOMONIS s.r.o. 
Stopp optik s.r.o. 
Valore plus s.r.o. 
Valore s.r.o. 
VIDUM spol. s r.o. 
Vše pro Oko s.r.o. 
Zelená-OPTIKA s.r.o. 
Zlatá fontána spol. s r.o. 
ZM VISIO s.r.o. 
ZP Krásný s.r.o. 
Žilka optik studio s.r.o. 
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ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SČOO 
  

Schůze představenstva proběhly v těchto termínech: 
20.1., 17.2., 24.3. Zde je výběr nejdůležitějších témat. 

Registrační povinnost 

Stále přicházejí nové žádosti o splnění registrační 
povinnosti. Paní Mizerová se snaží žádosti vyřídit do 31. 
března, kdy ještě spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. 
Od 1. dubna 2015 pak agenda přechází pod Státní ústav 
kontroly léčiv (SÚKL). Tento přechod je spojen již s vyšším 
administrativním poplatkem a nelze dopředu říci, jakým 
způsobem bude SÚKL k celé záležitosti přistupovat. V 
současnosti je příjem nových žádostí pozastaven. Jakmile 
bude agenda na SÚKLu provozuschopná, budeme Vás 
informovat. Odhadem se může jednat o 3 měsíce.  

Spolupráce ČKS a SČOO 

Martin Falhar a Irena Skálová dostali mandát za SČOO k 
jednání s Českou kontaktologickou společností (ČKS). 
Snahou bylo společným úsilím vymezit okruh, který může 
prodávat kontaktní čočky a ošetřit konkrétní situace s 
přicházejícím novým zákonem o zdravotnických 
prostředcích, který má účinnost od 1. dubna 2015 (jeho 
znění je na stránkách SČOO). 

Prezident Richard Baštecký vyvolal hlasování, kterým 
chtěl tuto spolupráci ukončit. Uvedený návrh nebyl 
hlasováním představenstva přijat. Přesto byla následná 
spolupráce významně ovlivněna a jednání stojí dokud se 
situace v rámci SČOO nevyřeší. 

Rezignace Víta Kolínského 

Na schůzi 17.2. ohlásil Vít Kolínský rezignaci. 

Vzdělání očního optika a optometrie 

Současné představenstvo SČOO rozděluje rozdílný 
pohled na další vývoj kompetencí očních optiků a 
optometristů. Již několik měsíců nelze nalézt shodu v 
podmínkách, za jakých má být realizováno měření zraku v 
očních optikách. Toto téma společenstvo rozdělilo a 
komunikačně paralyzovalo. Vzhledem k závažnosti 
dopadu bude tyto podmínky důležitým bodem chystané 
valné hromady. 

Valná hromada - 18. dubna 2015 

Bližší informace o valné hromadě naleznete v 
samostatném článku Zpráv SČOO. Bude se schvalovat 
nová členská struktura, možnost elektronického 
hlasování, bude se hlasovat o důvěře současného 
představenstva a bude se projednávat budoucnost  
oboru. Pokud máte o obor zájem, přijeďte! 

Veletrh OPTA 2015 

Veletrh OPTA 2015 je za námi a my můžeme jen s 
potěšením říci, že se vydařil. Doufáme, že máte i vy z 
veletrhu kladný dojem a pevně doufáme ve vaší další 
účast v příštích letech. 

Dotazník SČOO 2015 

Vaše názory nás zajímají. Proto byl vytvořen dotazník 
zvlášť pro majitele očních optik a zvlášť pro zaměstnance 
očních optik. Cílem je zmapovat současnou situaci a najít 
stěžejní body v našem oboru, které by měly stanovit cíl 
SČOO. 

ZPRÁVY SE SEKRETARIÁTU 
BLANKA MIZEROVÁ 

Členské příspěvky za rok 2014 

Účast na valné hromadě je možná pouze pro členy a je 
podmíněna úhradou členských příspěvků za rok 2014 (v 
případě nových členů za rok 2015). 

Vzhledem k vytíženosti sekretariátu vyřizováním 
registrací na MZd. jsme ještě letos neposílali výměry 
členských příspěvků na rok 2015 s vyčíslením případných 
dlužných částek. Pokud se chcete valné hromady 

zúčastnit a nejste si jisti, zda máte za uplynulé roky 
příspěvky uhrazeny, prosíme Vás o prověření na 
sekretariátu a případné doplacení příspěvků ideálně 
převodem na účet, případně i v hotovosti na místě.  

Členství v SČOO 

Upozorňujeme případné zájemce o členství v SČOO, kteří 
se chtějí zúčastnit valné hromady, že nejpozdější termín k 
poslání členské přihlášky je 15. duben 2015.  
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Plná moc 
Zmocnitel  

Jméno a příjmení:  

Narozen:  

Bytem:  

Členské číslo: 

 

tímto zmocňuje  

 

Zmocněnce 

Jméno a příjmení:  

Narozen:  

Bytem:  

Členské číslo: 

  

Ve smyslu čl. 7 odst. 5) stanov Společenstva českých optiků a optometristů 

z m  o  c  ň  u  j  i 

výše uvedeného zmocněnce k zastoupení na valné hromadě Společenstva českých optiků a 
optometristů konané dne 18. dubna 2015 v Praze, a to včetně všech rozhodnutí a hlasování, která v 
průběhu této valné hromady budou probíhat.  

 

 

V ..........................  dne ………………………………… 

 

 

Zmocnitel:  

 

 

 

Zmocněnec - výše uvedené zmocnění přijímám: 
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Řád elektronického hlasování SČOO 

Preambule 

V aktuálně platných stanovách SČOO – článek 7, bod 8 – je možnost zavést korespondenční hlasování. Je potřeba mít k tomu Hlasovací 
řád, který musí být schválen Valnou hromadou SČOO. 

Technické podmínky 

1/ Představenstvo zřídilo emailovou adresu určenou pouze pro účely elektronického hlasování hlasovani@scoo.cz. 

2/ Představenstvo zřídilo a vede Seznam elektronické pošty, kde je u každého člena uvedena jeho příjmení, jméno, členské číslo, číslo 
mobilního telefonu – jediný nepovinný údaj - emailová adresa, nebo informace, že emailovou adresu neuvedl(a).Tento seznam bude 
aktualizován na základě změn v členské základně. 

Vyhlášení korespondenčního hlasování 

Představenstvo vyhlašuje korespondenční hlasování uveřejněním výzvy na stránkách SČOO a paralelně rozesláním mailu z adresy 
hlasovani@scoo.cz podle Seznamu elektronické pošty. 

Informace o výzvě může být uvedena i ve zprávách Společenstva. 

Další možností vyhlášení hlasování je, že pokud navrhne vyhlášení alespoň 1/4 všech členů spolku, je představenstvo povinno vyhlásit 
elektronické hlasování, a to nejpozději do 30 dní od doručení návrhu. Součástí výzvy bude určení dvou skrutátorů, kteří po skončení 
hlasování vypracují Protokol o elektronickém hlasování. 

Jak probíhá hlasování 

Po dobu 21 dní od zveřejnění výzvy na stránkách SČOO členové účastnící se elektronického hlasování vyjadřují svou vůli prostřednictvím 
mailu odeslaného z adresy uvedené v Seznamu elektronické pošty.  

Podmínky pro platnost hlasu: 

a/ V případě, že člen pošle více než jeden mail, za platný se bude považovat poslední mail, který došel v řádném termínu. Všechny 
předchozí a následující mailu budou považovány za neplatné. 

b/ Pokud pro hlasování použijete jiný mail, než je uvedený v Seznamu elektronické pošty, bude hlas neplatný.  

c/ Mail, který nebude odeslán na adresu hlasovani@scoo.cz, bude neplatný. 

d/ Součástí mailu musí být jednoznačná odpověď na výzvu, datum hlasování, jméno a příjmení člena, členské číslo, jinak bude neplatný. 

e/ Členové, kteří neuvedli svůj mail do Seznamu elektronické pošty, můžou sdělit výsledek své volby v písemné podobě, která obsahuje 
odpověď na výzvu, datum hlasování, jméno a příjmení člena, podpis člena. Ten můžou poslat poštou, předat osobně někomu z členů 
představenstva nebo revizní komise, odevzdat na sekretariátu. Rozhodným dnem je datum doručení nikoliv odeslání. 

Co se stane po odeslání mailu na hlasovani@scoo.cz 

1/ přijde automatická odpověď z adresy hlasovani@scoo.cz na mail, z kterého bylo hlasováno, že byl hlas přijat. 

2/ pokud je v Seznamu elektronické pošty zadané telefonní číslo, přijde na toto telefonní číslo SMS, kde bude uvedena informace, že hlas 
byl přijat 

Zveřejnění výsledku hlasování 

Po uplynutí termínu pro hlasování, bude vypracován do 14 dnů Písemný protokol o elektronickém hlasování. Součástí Písemného 
protokolu bude seznam členských čísel, kde u každého členského čísla bude uveden stav hlasování – hlasoval pro, hlasoval proti, zdržel 
se, hlas byl neplatný. Ten bude ve stejném termínu zveřejněn na stránkách SČOO – v sekci dostupné pouze členům SČOO. 

Bude obsahovat tyto informace: 

Otázku – otázky, o kterých se hlasovalo;  

Termín vyhlášení;  

Termín ukončení hlasování;  

Informaci, zda bylo hlasování usnášení schopné;  

Počet hlasujících; 

Výsledek hlasování;  

Podpis obou skrutátorů; 

 

Vypracoval pro SČOO 

Karel Žolnierčík, člen představenstva 

Kontakt: 602 969 395; Email: karel_z@volny.cz 


