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ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ 
KAREL ŽOLNIERČÍK 

Preambula 

V aktuálně platných stanovách SČOO – článek 7, bod 8 - byla 
dána možnost zavést korespondenční hlasování. Motivací bylo, 
aby se zvedl podíl členů na dění v SČOO. 

Na minulé valné hromadě byla tato možnost korespondenčního 
hlasování odhlasována. Nyní tedy můžeme tuto možnost plně 
využívat, a proto jsme pro Vás připravili tento návod. 

Ze stanov: „Rozhodnutí, která náleží dle stanov do působnosti 
valné hromady lze učinit i mimo valnou hromadu, a to 
prostřednictvím elektronického hlasování. Rozhodnutí 
učiněné prostřednictvím elektronického hlasování se považuje 
za rozhodnutí valné hromady.“ 

Přípravné práce 

1/ Představenstvo zřídí emailovou adresu určenou pouze pro 
účely elektronického hlasování - volby@scoo.cz. 

2/ Představenstvo zřídí Seznam elektronické pošty, kde bude u 
každého člena uvedena jeho 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 volby@scoo.cz podle Seznamu elektronické 
pošty. Informace o výzvě může být uvedena i ve Zprávách 
SČOO. 

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 svoji vůli 
prostřednictvím mailu odeslaného z adresy uvedené v Seznamu 
elektronické pošty. 

Podmínky pro platnost hlasu: 

a/ V případě, že pošlete 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 – z kterého Vám došla výzva - bude 
hlas neplatný. 

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

d/ Součástí mailu musí být jednoznačná odpověď na výzvu, 
datum hlasování, jméno a příjmení člena, 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 představenstva nebo revizní komise, odevzdat na 
sekretariátu. Rozhodným dnem je datum doručení. 

Zveřejnění výsledku hlasování 

Po uplynutí termínu pro hlasování, bude vypracován do 14 dnů 
Písemný protokol o elektronickém hlasování. Ten bude ve 
stejném termínu zveřejněn na stránkách 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.  

REGISTR ABSOLVENTŮ OČNÍ OPTIKY A OPTOMETRIE 
MARTIN FALHAR 

Společenstvo očních optiků a optometristů vyjadřuje podporu 
absolventům oborů oční optika a optometrie. Jedním z 
programových cílů SČOO je podporovat řádné podnikání a 
výkon povolání v oboru oční optiky a v činnosti optometristy. 
Podporujeme tak možnost zaměstnat mladé odborníky, jejichž 
vzdělání splňuje všechny právní nároky na výkon povolání. 
Uvedený registr má dopomoci zaměstnat co největší počet 
absolventů a zajistit, že případné pracovní pozice budou 
obsazené kvalifikovanými osobami přispívající k profesnímu 
růstu oboru a zajišťující požadovanou kvalitu a odbornost. 

 

Informace k REGISTRU ABSOLVENTŮ 2014 

• zveřejnění v tomto registru je dobrovolné • absolventi posílají 
informace o sobě na email: ABSOLVENTI@SCOO.CZ • uzávěrka 
je: 30. září 2014 

• požadované informace jsou: ABSOLVOVANÁ ŠKOLA, CELÉ 
JMÉNO (včetně titulů), KONTAKT (telefonní číslo, email), 
PREFEROVANÉ MÍSTO PŮSOBNOSTI (konkrétní město, kraj, celá 
ČR) - jednotlivé údaje oddělit středníkem 

Příklad:  
Oční optik - Praha; JAN NOVÁK, DiS.; mujemail@seznam.cz, 777 
666 555; Hradec Králové 

mailto:ABSOLVENTI@SCOO.CZ
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O VÝPALNÉM AUTORSKO-ZVUKAŘSKÉM 
PETR KLINGR 

Máte-li ve své provozovně rozhlasový přijímač, či reprodukční 
aparaturu, myslím audio, snaží se Vás agenti svazů ochranných 
přesvědčit o tom, že máte platit a platit a to i přes skutečnost, 
že tzv. „radiové“ poplatky řádně hradíte.  Tím, že třeba v dílně 
máte puštěné rádio, pro vlastní poslech, dle těchto svazů 
ochuzujete umělce a mistry zvuku. Leč Ústavní soud rozhodl ve 
svém nálezu, že "Zákazníci tam nechodí proto, aby tam 
poslouchali hudbu z rozhlasu. Chodí tam nakupovat a mnohdy 
tu kulisu ani neposlouchají". Což vypadá vcelku logicky, ale ne 
pro ty, kteří vybírají. Nemluvě o tom, že když si koupíte do 
provozovny tiskárnu, platíte autorským ochranným. Koupíte si 
počítač do provozovny, platíte autorským ochranným. Koupíte 
si papíry do tiskárny, platíte autorským ochranným. Koupíte si 
datovou kartu do telefonu služebního, platíte autorským 
ochranným. A tak dále a tak dále … To vše však zřejmě málo a 
tak se možná i Vám stalo, že jste byli navštíveni a vymáháni. 
Odhlédnu-li od výše zmíněného a máte-li v provozovně 
vyřízenou registraci jako Poskytovatel zdravotních služeb (dříve 
jako Nestátní zdravotní zařízení), jste stále povinni hradit 

poplatek za každý přijímač veřejnoprávnímu mediu, leč jste 
osvobozeni od placení tzv. „autorských poplatků“. Připustíte-li 
tedy, že se dopouštíte zpřístupňování díla pacientům při 
poskytování zdravotní péče ve Vašem zdravotnickém zařízení, 
vězte, že zákon 121/2000 Sb. v paragrafu 23 stanovuje výjimku. 
Takže poskytovatel zdravotních služeb není povinen hradit 
žádné poplatky Ochrannému svazu autorskému za přijímače 
umístěné v prostorách zdravotnického zařízení. Taktéž nehradí 
poplatky ani za přijímače v automobilu, neboť v něm nedochází 
ke zpřístupňování díla veřejnosti. 

Malá pak úvaha závěrem. Mohou-li vybírat poplatky autorské i 
zvukaři nemělo by se Společenstvo obrátit na ministerstvo 
kultury a zažádat o registraci Ochranného svazu autorů 
optických pomůcek a prostředků? Protože drahé kolegyně a 
kolegové. Ruku na srdce. Bez našich autorských děl by se nikdo 
z těch, minimálně presbyopických, autorů nebyl schopen ani 
podívat na to, co, že to vlastně vytváří. Vyjma Mistra Hanuše, 
tedy. Protože když mohou zvukaři, proč ne i optici, že… 

CENÍK INZERCE 
BLANKA MIZEROVÁ 

Ceníku inzerce na webu a Zprávách Společenstva – září 2014 

Inzerát na webových stránkách 
www.scoo.cz 

člen nečlen poznámka 

Nadpis + 2 řádky 100 Kč 200 Kč měsíční vyvěšení 

Nadpis + max. 5 řádků 200 Kč 400 Kč měsíční vyvěšení 

Za každý další řádek k inzerátu typu 
nadpis + 5 řádků 

25 Kč 50 Kč  

Za každý další měsíc prodloužení 50% z fakturované částky 50% z fakturované částky  

 

Inzerát ve Zprávách Společenstva člen nečlen poznámka 

Nadpis + 2 řádky 100 Kč 200 Kč jednorázové vytištění 

Nadpis + max. 5 řádků 200 Kč 400 Kč jednorázové vytištění 

Za každý další řádek k inzerátu typu 
nadpis + 5 řádků 

25 Kč 50 Kč  

Za opakování v dalším čísle 25% z fakturované částky 25% z fakturované částky  

>>> pokračovaní na další straně 
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Za současnou inzerci (shodný inzerát) na webových stránkách i ve Zprávách Společenstva sleva na druhý inzerát 50%. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Cena komerčních inzerátů na webových stránkách nebo ve Zprávách Společenstva (vkládaná inzerce do Zpráv, nabídka zájezdů nebo 
zboží, vyvěšení banneru apod.) je individuální, cenová kalkulace proběhne po projednání se sekretariátem (představenstvem). 

KONGRES OPTOMETRIE OPTIKA 2014 
PRO REGISTRACI MŮŽETE VYUŽÍT TENTO ODKAZ – ZDE. 

 

Uzávěrka přihlášek: neděle 14. září 2014 

 

PODMÍNĚNÍ ČLENOVÉ 
Seznam podmíněných členů, kteří budou přijati na nejbližší valné hromadě SČOO: 

 Jarešová Eva, Praha 

 Mgr. Barbora Sedláková, Dolní Tošanovice 

 Josef Pernický, Brno 

 Bc. Vendula Skácelová, Rájec-Jestřebí 

 Bc. Lucie Zemanová, Hradec Králové 

 Mgr. Pavla Schveinerová, Cheb 

 Mgr. Alena Kulhánková, Praha 4 

 Petra Jíšková, Skalná 

 Mgr. Darina Vejvodová, České Budějovice 

 Bc. Aneta Hrušková, Adamov 

 Mgr. Iva Lehká, Ústí nad Labem 

 Silvie Šulcová, Praha 9 

 Mgr. Romana Zemanová, Zlatníky-Hodkovice 

 Mgr. Ivana Streitová, Újezd u Brna 

ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA 

Novelizace živnostenského zákonu 

V blízké době má proběhnout novelizace živnostenského zákonu, kde dojde k velmi významné změně pro oční optiky. Představenstvo 
tuto novelizaci sleduje a zabývá se všemi body, které se k naší činnosti vztahují. 

Kredity za pedagogickou činnost 

Na základě vzneseného dotazy se členové akreditační komise zabývali možností nechat si zapsat kredit v případě, že máte na praxi 
studenta optometrie. Dle oficiálního vyjádření NCONZO toto NELZE. Kredity lze uznat jen v případě vykonávání pedagogické činnosti na 
vysoké škole v rámci oboru optometrie. 

http://scoo.cz/vzdelavaci-kongres/vzdelavaci-kongres-20-21-zari-2014-hradec-kralove
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PLACENÁ INZERCE 
 

Nabízím k prodeji zavedenou (8let) oční 

optiku v Praze 2 
Kompletně zařízená dílna (brus, centrovačka, frézka na silon, 

šablonovačka, vrtačka, brus na ochr. fazetu, nářadí, fokometr, 

fén), refrakční místnost (autorefraktrometr, štěrbina, projekční 

optotyp, zkušební čočky). 

Široká klientela, poliklinika v ulici (2 oční lékaři).  

V případě zájmu další info telefon: 739 548 692 

__________________________________________________ 

Prodám zavedenou oční optiku v Moravské 

Třebové  
z důvodu odchodu do důchodu. 

Kontakt: 461 316 932, 603 281 750 

 e-mail: eva.tkacova@seznam.cz 

___________________________________________________ 

Zkušený optometrista  hledá pracovní 

uplatnění v oboru, Praha a okolí 
Nabízím: odbornost, spolehlivost, flexibilitu, dobré komunikační 

schopnosti a aktivní zájem o profesi.  

Kontakt: optometrista79@seznam.cz, tel. 730 186 040 

___________________________________________________ 

Přijmu kvalifikovaného zaměstnance  
zaměstnankyni v oboru oční optik nebo optometrista, i dvojici, 

do Žamberka. Byt 2+kk volný ihned.  

Bližší informace na tel. 602 439 991 Jiří Mencák st. 

____________________________________________________ 

Výprodej zásob z důvodu ukončení provozu 

optiky 
tel. 736 227 166 

____________________________________________________ 

Do naší provozovny optiky 
 v Českých Budějovicích hledáme schopnou optičku- 

optometristku. Bližší informace na tel.: 723 120 001 

___________________________________________________ 

 

Hledáme optometristu 
do zaběhlé oční optiky v Třebíči (může se jednat i o čerstvého 

absolventa). Bližší informace na 605 829 358 (Martin Falhar) 

nebo na info@optika-krejci.cz. 

_______________________________________________ 

Přijmu optika optometristu s nástupem co 

nejdříve 
do firmy s dlouholetou tradicí pro pracoviště na Praze 4, 

výhodné platové podmínky, o 1 týden delší dovolená, příspěvek 

na obědy. 

Zájemce se může ozvat p. Kolínskému na tel: 602 532 683 

_________________________________________________ 

Přijmeme optometristu  

na celý nebo částečný úvazek do provozovny ve Velkém 

Meziříčí (Velké Bíteši). Možno i pro čerstvé absolventy. 

Více informací: optika@optika-nemec.cz, nebo p. Kroulíková 

605 459 512.  

___________________________________________________ 

Přijmeme optika-optometristu 
do zaběhlé optiky v Krnově. Nástup možný ihned.  

Možno i pro čerstvé absolventy.  

Kontaktní osoba Martin Rejkuba.  

E-mail: optika.lubrimex@seznam.cz, tel: 603 724 751 

_________________________________________________ 

Nabízíme svařování titanových brýlí 
ZNZ DENT s.r.o.  

Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice, www.znzdent.cz 

Tel: 603 491 090, e-mail: znzdent@post.cz 

____________________________________________________ 

Prodám přístroj Visioffice Activisu LG 
Stáří 5 let, cena dohodou. Tel: 724 509 785 

_________________________________________________ 

 

mailto:eva.tkacova@seznam.cz
mailto:info@optika-krejci.cz
mailto:znzdent@post.cz


9. vzdělávací kongres
zařazený do kreditního systému

Kvalita… přístupu k zákazníkovi  |  komunikace  |  refrakce  |  vyměření  |  měřících technik a přístrojů  |  
vyšetřovny, prodejny a jejich prostředí  |  materiálů  |  čoček, brýlí a jejich zhotovení, provedení a nastavení  |  
stylu  |  image značky  |  výsledného pocitu zákazníka z korekce zraku a korekčních pomůcek.

téma kongresu

Kvalita je budoucnost
Znalost, použití, vysvětlení a prodej kvality vám zajistí prosperitu

Končí
doba zákazníků „mně to je jedno, 
hlavně ať nějak vidím a moc to nestojí“.

Začíná
doba, kdy zákazníci vyžadují kvalitu, chtějí o ní 
být informováni, přejí si jí vybírat a kupovat. 

20. - 21. září 2014, Univerzita Hradec Králové

Společenstvo českých optiků  
a optometristů pořádá

partneřipořadatel

Buďte připraveni na budoucnost 
Přijeďte si pro informace a společné zamyšlení nad budoucností oboru. 
Účastníkům našeho kongresu můžeme opět slíbit vytvoření příjemného společenského profesního 
prostředí, rozsáhlý vzdělávací program na vysoké odborné úrovni - 4 společné přednášky a 24 seminářů, získání 
kreditů, dobrý catering a uvolněnou večerní party.

To jsou témata přednášek a seminářů 
letošního kongresu.

Aktualizováno v září 2014



Sobota 20. září 2014
08:30 - 09:30 Registrace

09:30 - 10:00 Zahájení kongresu

Společné přednášky

10:00 - 10:30 Kvalita je budoucnost
 Richard Baštecký

10:30 - 11:15 Kompetence optometristy
 Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

11:15 - 11:45 přestávka na kávu s pohoštěním

11:45 - 12:30 Brýlová prismatická korekce  
 – součást standardní optické 
  praxe
 Martin Suder

12:30 - 13:15 Drop out – limitující parametr  
 pro prosperitu aplikačního 
 střediska
 Dr. Petr Kašpar

13:15 - 14:30 oběd

Semináře

14:30 - 15:15 1. Semináře A

15:15 - 15:45 přestávka na kávu

15:45 - 16:30 2. Semináře A

16:30 - 17:00 přestávka na kávu s pohoštěním

17:00 - 17:45 3. Semináře B

20:00 Party Raut

Neděle 21. září 2014
08:30 - 09:30 Registrace

Semináře

09:30 - 10:15 4. Semináře B

10:15 - 10:45 přestávka na kávu

10:45 - 11:30 5. Semináře B

11:30 - 12:00 přestávka na kávu s pohoštěním

12:00 - 12:45 6. Semináře A

13:00 Zápis kreditů

13:15 oběd

Společná přednáška s diskusí

14:30 - 15.30  Povinnosti očních optik  z pohledu 
 současného  i nového zákona  
 o zdravotnických prostředcích*
 JUDr. Bc. Jakub Král - externí poradce  
 SČOO v oblasti profesní legislativy

 Dnes nezávislý konzultant a právník, který řídil
 regulaci zdravotnických prostředků na Minister- 
 stvu zdravotnictví, později na Státním ústavu  
 pro kontrolu léčiv. Byl vedoucí autorského  
 týmu, který vytvořil  nový zákon o zdravotnic- 
 kých prostředcích.

Semináře

Program

1  UV záření jak je ještě neznáte
 Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

2  Rohovkový topograf při screeningu ektatických 
 onemocnění rohovky
 Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. , Mgr. Sylvie Petrová

3  Suché oko
 MUDr. Kateřina Boudová

4  Neobvyklé screeningové metody v optometristické praxi
 Mgr. Simona Bramborová, Mgr. David Severa

5  Pentacam
 Mgr. Radek Anderle

6  Hranové filtry, blue-blockery 
 - více než jen barevné brýlové čočky
 Mgr. Matěj Skrbek

7  Moderní řešení keratokonu - CXL a intrastromální ring
 Bc. Martina Nováková, MSc.

8  Moderní orthokeratologie jako alternativa k laserovým 
 zákrokům redukujícím refrakční vady
 Beno Blachut

9  Vyšetření osy a cylindru za binokulárních podmínek
 Andrea Krejčířová, DiS

10  Nanotechnologie ve výrobě progresivních čoček
 Davor Mihaljevic

11  Hypergel - nový materiál kontaktních čoček?
 Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

12  Evaluace slzného filmu za účelem aplikace kontaktních 
 čoček nové generace 
 Ing. Bc. Jiří Žaloudek , Bc. Petr Vykypěl

13  Konec oboru oční optiky, jako vázané živnosti?
 Tomáš Haberland - státně prozkoušený mistr oční optiky

14  Postupy v ortoptice
 Mgr. Andrea Jeřábková

15  Po kvalitní refrakci očí musí přijít kvalitní brýlové čočky
 Ing. Ivan Vymyslický

16  Mžik aneb jak se rozhodujeme? 
 Michal Zachar

17  Kvalita ve vyšetření se vyplatí
 Mgr. Jitka Bělíková, Bc. Michal Krasňanský, Bc. Tomáš Dobřenský

18  Drop out v mém aplikačním středisku
 Dr. Petr Kašpar

19  Jak mít ziskovou firmu - finanční toky ve firmě
 Mgr. Jana Lévová

20  Efektivní prodej novým i stávajícícm zákazníkům
 Bc. Lukáš Kolafa

21  Efektivní komunikace a prodej kontaktních čoček
 Marek Procházka

22  Módní ikony v optickém průmyslu
 Ing. Jiří Mikulecký

23  Visual Merchandising - strategické řešení vzhledu 
 prodejny a prezentace zboží s cílem zvyšování prodejů 
 Ing. Jiří Mikulecký

24  Výloha: důležitý marketingový nástroj obchodníka
 Mgr. Marcela Holečková
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Počet kreditů   
4 kredity / den    (souhlasné stanovisko č.: SČOO-OK-21/2014)

(index si můžete objednat při vyplňování registračního formuláře)

On-line registrační formulář  
a informace o kongresu  
naleznete na www.scoo.cz

Pořadatel 
SČOO, Novodvorská 1062/12, 142 01 Praha 4, telefon: 261 341 216,
scoo@scoo.cz | www.scoo.cz

Registrace, dotazy a požadavky  
Pavel Šebek, optometrieoptika2014@volny.cz, telefon: 777 317 117

Termín příjmu registrací
14. září 2014  Prodlouženo

Poplatky

Oba dva dny kongresu (vč. party)
– účastníci:  3.630 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  2.400 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  800 Kč

Pouze sobota (vč. party)
– účastníci:  2.420 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  1.600 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  500 Kč

Pouze neděle
– účastníci:  1.916 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO:  1.200 Kč
– studenti optiky a optometrie*:  300 Kč

Party (vč. rautu)  400 Kč
(pro doprovodné osoby, které se neúčastní programu kongresu)

* „Studenti optiky a optometrie “ jsou pouze studenti denního řádného studia optiky 

nebo optometrie, kteří nebudou požadovat za přednášky kredity a při registraci před 

kongresem předloží potvrzení o studiu ze své školy.

Nečleni SČOO musí platit navíc DPH. 
V potvrzení o zaplacení bude DPH vypočteno.

Poplatek pro účastníky (i studenty) zahrnuje: účast na přednáškách  
a občerstvení o přestávkách, obědy, party (vč. rautu).

Poplatky plaťte prosím bankovním převodem
nejpozději do 14. září 2014 

Název banky: Česká spořitelna a.s.
Adresa: 101 00  Praha 10, Vršovické nám. 8
Číslo účtu: 35-281055349
Kód banky: 0800

Majitel účtu: SČOO, Novodvorská 1062/12, Praha 4

Variabilní symbol: 
uveďte číslo vašeho telefonu, tak jak jej uvádíte v registračním formuláři 

Pro platby ze zahraničí použijte:
BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ35 0800 0000 0002 8105 5349

Místo konání kongresu  

Univerzita Hradec Králové 
Hradecká 1227 (budova č. 3)
www.uhk.cz

Místo konání party-rautu
Sobota 20. 9. 2014 od  20:00 hod

Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32
Hradec Králové

Možnosti ubytování Nabídky jsou garantované od 21. srpna 2014 do 10. září 2014 a při uvedení rezervačního hesla „Optika“

V pátek i v sobotu 
(naproti hlavnímu nádraží)

HOTEL ČERNIGOV ***
ceny:
  800 Kč / jednolůžkový pokoj
1.100 Kč / dvoulůžkový pokoj
1.350 Kč / třílůžkový pokoj
1.700 Kč / apartmá-2 osoby 

•	 bohatá	bufetová	snídaně
•	wi-fi	zdarma,	parkování	u	hotelu	
 za zvýhodněnou cenu 100 Kč/auto/den

Přímá rezervace na telefonu: +420 495 814 266 
nebo e-mail:  reservation.hchk@cpihotels.com  
(při rezervaci uveďte heslo „Optika“)
www.cpihotels.com 

Pouze v sobotu
(na Velkém náměstí)

HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM ***
ceny:
1.215 Kč / jednolůžkový pokoj
1.512 Kč / dvoulůžkový pokoj
1.971 Kč / třílůžkový pokoj
1.971 Kč / apartmá-2 osoby 

•	 bohatá	bufetová	snídaně
•	 wi-fi	zdarma,	parkování	u	hotelu	na	uzavřeném	
 nádvoří za cenu 150 Kč/auto/den nebo před 
 hotelem za cenu 60,-/auto/den

Přímá rezervace na telefonu: +420 495 063 111 
nebo e-mail:  recepce@noveadalbertinum.cz
(při rezervaci uveďte heslo „Optika“)
www.noveadalbertinum.cz

Levné studentské ubytování v pátek  
i v sobotu (v blízkosti konání kongresu)

HOTELOVý DůM ACADEMIC
ceny:
295 až 365 Kč

Přímá rezervace na telefonu:  +420 495 511 175 
nebo e-mail:  recepce@hotelovydum.cz 
(při rezervaci uveďte heslo „Optika“)
www.hotelovydum.cz
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Anotace k přednáškám a seminářům

Přednášky:

A  Kvalita je budoucnost
 Richard Baštecký

Vážení kolegové, dle posledních průzkumů střediska STEM je zcela jasné, že spotřebitelé začínají jinak přemýšlet o tom, co si kupují. Cena již není rozhodující, důleži-
tá je také kvalita a značka a spotřebitelé jsou dnes dokonce ochotní vážit i delší nebo složitější cestu za obchodníkem, který je schopen jejich nároky uspokojit. Zcela 
jednoduše to vystihl význačný a úspěšny český podnikatel, pan Tomáš Baťa, který řekl „Nikdo není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci“.
V našem obotru se kvalita netýká pouze optických produktů a optometrických služeb, záleží i na kvalitě… přístupu k zákazníkovi, prodejních schopností, kultury 
prodejního prostředí, odborného servisu i vyřizování případných reklamací. O tomto bude celý náš letoční kongres, který moje přednáška uvede.

B  Kompetence optometristy
 Mgr. Martin Falhar, PhD

Kvalita výkonu prováděného optometristou je odvislá od charakteru obtíží, se kterými za námi klient přišel. Na poli běžných refrakčních vad je výsledek našeho sna-
žení očividný. V případě binokulárních obtíží ovšem nastává velké neznámo. Je můj přístup správný? Zvolil jsem dobře hodnoty? Opravdu mu můj předpis poslouží? 
Nebudu ho zbytečně trápit? NEUŠKODÍM MU?
Přednáška se zaměřuje na objasnění, kdy je vhodné přistoupit k binokulární korekci. Snaží se vymezit kompetence optometristy a rozlišit co už spadá do strobologie, 
ortoptiky nebo oftalmologie. Ujasněním co je a co už není v odbornosti optometristy, pomůže bezesporu zvýšit kvalitu prováděného výkonu.

C  Brýlová prismatická korekce – součást standardní optické praxe
 Martin Suder

Binokulární refrakce se pomalu stává i v České republice běžnou součástí moderní optometrie. S prismatickým předpisem se tak setkávají i oční optici pracující  
v prodeji nebo v dílně. Úspěšná aplikace prismatické korekce předpokládá správné pracovní postupy při práci s prismatickými brýlovými čočkami. Přednáška po-
pisuje základní binokulární principy a korekční pravidla objasňující význam prismatické korekce, čímž chce ukázat snadnou cestu optometristům, kteří chtějí s bi-
nokulární refrakcí začít. Další část přednášky je věnována optické práci s prismatickými účinky, jako je skládání a rozdělování účinků, pozice báze a úprava centrace. 
Zmíněna budou rovněž rizika optických vad vznikajících na prismatické čočce a možnosti jejich řešení pomocí moderních brýlových čoček.

D  Drop out – limitující parametr pro prosperitu aplikačního střediska
 Dr. Petr Kašpar

Základním kriteriem pro hodnocení kvality aplikačního střediska je vyhodnocení drop outu zákazníků tohoto střediska. V přednášce bude zopakována základní 
definice tohoto parametru a budou specifikovány vlivy jednotlivých činností na velikost tohoto parametru. S pomocí tohoto parametru pak dále bude sestaven 
návod jak optimálně nastavit ekonomiku aplikačního střediska v dnešním konkurenčním prostředí a jak vyhodnotit ekonomickou rentabilitu aplikačního střediska. 
Cílem přednášky je osvětlit účastníkům vazbu mezi kvalitou poskytovaných služeb, jejich cenou, cenou výrobků, marketingovými akcemi a ekonomikou aplikačního 
střediska.

Semináře:

1  UV záření jak je ještě neznáte
 Mgr. Martin Falhar, PhD

Ochrana očí před ultrafialovým zářením zažívá svou renesanci. Díky široké nabídce nových produktů je „moderní“ řešit ochranu zraku před škodlivými účinky ultra-
fialového záření. Cítíte se ale dostatečně informovaní? Skutečně víte, jaký je technický a odborný podklad za některými produkty chránícími zrak? A v neposlední 
řadě, líbilo by se Vám být zdatným obchodníkem s „černým světlem“?

2  Rohovkový topograf při screeningu ektatických onemocnění rohovky 
 Mgr. Sylvie Petrová

Úlohou workshopu je seznámit účastníky s možnostmi rohovkových topografů jako se snadnou, pro pacienta neinvazivní vyšetřovací metodou, která vyšetřujícímu 
poskytne mnoho významných údajů. Součásti semináře je praktická ukázka nálezu jednotlivých onemocnění, diferenciální diagnostika, vyhodnocení získaných 
údajů i s předáním validních informací vyšetřovanému.

9. vzdělávací kongres
zařazený do kreditního systému

20. - 21. září 2014  Univerzita Hradec Králové
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3  Suché oko
 MUDr. Kateřina Boudová

Suché oko - také ho řešíte téměř každý den? Umíte si s ním poradit? Pojďme si na našem semináři společně projít možnosti diagnostiky i léčby tohoto častého pro-
blému našich klientů.

4  Neobvyklé screeningové metody v optometristické praxi
 Mgr. Simona Bramborová

Termín “neobvyklé screeningové metody” nám dává příležitost přemýšlet o zařazení několika testů, které nejsou používány každodenně v naší praxi. Můžeme odhalit 
oční onemocnění a systémová onemocnění současně bez potřeby složitého vybavení. Čím více informací o zdraví pacienta získáme, tím lépe můžeme rozhodnout, 
jaké další testy a vyšetření bude zapotřebí provést. Kromě zrakové ostrosti, která je obvykle testována, by v první řadě měla být známa anamnéza, která napomáhá 
řešení problému podle „medicíny založené na důkazech“. Tento postup lze rozdělit do pěti kroků: formulování přesných otázek, zjištění důkazů, hodnocení nálezů, 
praktické aplikace a navrhovaných opatření. 

5  Pentacam
 Mgr. Radek Anderle

V optometrii i oftalmologii je nezbytným pomocníkem systém mapující  nejlomivější tkáň lidského oka – rohovku. V řadě případů nedostačuje základní křivka zjiš-
těná pomocí automatických keratometrů a někdy nestačí ani detailní popis přední plochy pomocí topografů. V případech, kdy končí fyzikální možnosti Placidových 
kotoučů, nastupují systémy založené na principu Scheimpflugovy kamery, které umí navíc zmapovat zadní plochu rohovky, a tím dostatečně přesně popsat skuteč-
nou lomivou sílu především rohovek odlišující se od průměrného fyziologického modelu.
Předmětem workshopu bude výčet možností použití tohoto systému včetně printscreenů  analýz, které Pentacam umožňuje. Ukážeme si konkrétní výstupy růz-
ných diagnóz na konkrétních případech. Mezi možnosti patří mimo jiné měření zakřivení přední i zadní plochy rohovky, elevační mapy, srovnání tvaru rohovky 
s matematickými tělesy, měření tloušťky rohovky, měření hloubky přední komory, densitometrie, výpočet skutečné refrakční síly rohovky po laserových zákrocích, 
korekce hodnot nitroočního tlaku v závislosti na tloušťce rohovky, klasifikace keratokonu, analýza rohovkových aberací vyšších řádů, Belin/Ambrósio analýza ektázií, 
simulovaná aplikace kontaktních čoček a jiné. 

6  Hranové filtry, blue-blockery - více než jen barevné brýlové čočky
 Mgr. Matěj Skrbek

Hranové filtry představují specifickou skupinu absorpčních čoček s velmi ostrou spektrální hranicí mezi nulovou a maximální propustností záření. Dle umístění 
absorpční „hrany“ v rámci spektra elektromagnetického záření je lze dále dělit (hranové UV filtry, blueblockery,..). S pomocí hranových filtrů máme možnost zcela 
zamezit vstupu záření o nežádoucích vlnových délkách do oka a tím zabránit negativnímu působení na jeho tkáně i na tvorbu sítnicového obrazu. Kromě ochrany 
zraku před ultrafialovým a krátkovlnným modrým zářením hranové filtry přispívají ke zvýšení kontrastu vidění, redukci barevné vady oka a oslnění světlem, rozpty-
lujícím se na vnitřních tkáních a zkalených optických médiích oka. Významnou úlohu hrají i u osob s poruchami barevného vidění, zejména u achromatopsie. Volba 
hranového filtru je vždy individuální a u blueblockerů je třeba brát v úvahu změnu vnímání barevného spektra u osob s normálním barvocitem (např. omezené 
použití v dopravě). V současnosti je k dispozici celá škála produktů s různými transmisními charakteristikami. V rámci semináře budou představeny hranové filtry 
společnosti BPI, které na náš trh dodává Omega Optix, s. r. o., seznámíme se s diagnostickou sadou k výběru nejvhodnějšího filtru a budeme mít možnost na vlastní 
oči zmíněné filtry vyzkoušet.

7  Moderní řešení keratokonu - CXL a intrastromální ring
 Bc. Martina Nováková, MSc.

Keratokonus je relativně časté progredující onemocnění rohovky, které se projevuje nejčastěji ve věku 12 až 30 let (četnost 1/500-2000, v posledních letech četnost 
výskytu stoupá). V minulosti vedlo toto onemocnění ke ztrátě zraku, později byla jediným řešením transplantace rohovky. V současné době existují dvě další metody, 
které mají za cíl progresi zastavit nebo alespoň vývoj keratokonu maximálně zpomalit. Těmito metodami jsou implantace intrastromálních ringů a korneální cross-
linking. Pro včasný zásah je ale důležité i včasné odhalení problému. Prezentace se skládá ze dvou částí:

1) seznámení s keratokonem a jeho včasná diagnóza
2) moderní řešení keratokonu - implantace intrastromálních ringů a metoda CXL

8  Moderní orthokeratologie jako alternativa k laserovým zákrokům redukujícím refrakční vady
 Beno Blachut

Seznámení se s možnostmi, které nám dávají moderní orthokeratologické kontaktní čočky při korekci myopie. Jejich vliv na snížení progrese myopie u dětí.
Výběr vhodných kandidátů. Průběh aplikace a její časová náročnost. Potřebné přístrojové vybavení. Kalkulace ceny kontaktních čoček i jejich aplikace.
Určeno pro zkušené aplikátory se zájmem o rozšíření znalostí v oblasti aplikace individuálně vyráběných kontaktních čoček.  

9  Vyšetření osy a cylindru za binokulárních podmínek
 Andrea Krejčířová, DiS

V moderní refrakci vyšetřujeme binokulárně nejen sféru, nýbrž také osu a cylindr. 
V semináři vysvětlíme proč – a zároveň ukážeme novou možnost, která Vám při refrakci pomůže – cyklofúzní test. 
Příhodně k tomu se seznámíte s nejnovější generací refrakčních přístrojů – PolaSkop 3D, polarizační LCD optotyp, včetně cyklofúzního testu a 3D refrakce.

10  Nanotechnologie ve výrobě progresivních čoček
 Davor Mihaljevic

Od vynálezu první progresivní brýlové čočky, kterou byl v roce 1959 Varilux, prošly progresivní brýlové čočky strmým vývojem. Přelomovou inovací současnosti 
je zavedení technologie Nanoptix do výroby, která zcela mění základní strukturu brýlové čočky při její kalkulaci. Další moderní technologií je Synchroneyes, která 
posouvá hranice binokulární spolupráce očí. Nejmodernější progresivní brýlové čočky tak mohou poprvé přinést nositelům vidění bez omezení. 
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11  Hypergel - nový materiál kontaktních čoček?
 Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Opravdu je silikonhydrogel materiálem budoucnosti? Poznejte blíže bioinspirované materiály a možnosti jejich využití. A podpořte svoji praxi nabídkou nových 
materiálů.
•	 Potenciál	trhu	s	jednodenními	čočkami
•	 Vývoj	měkkých	kontaktních	čoček
•	 Stručná	anatomie	–	přední	segment	oka
•	 Bioinspirace	ve	zdravotnictví
•	 Materiál	Hypergel

12  Evaluace slzného filmu za účelem aplikace kontaktních čoček nové generace 
 Ing. Bc. Jiří Žaloudek , Bc. Petr Vykypěl

Pro nás kontaktology je důležité zdraví nositele kontaktních čoček; pro něj samotného pak většinou komfort nošení. Společným jmenovatelem je často (ne)dostateč-
ně kvalitní slzný film. Během tohoto semináře si prakticky vyzkoušíte postupy hodnocení slzného filmu a získáte informace o způsobech jeho zlepšení. Hodnocení 
budeme provádět pomocí OCT pro přední segment, topografu a digitální štěrbinové lampy. Tento seminář vám dá jistotu během výběru správných kontaktních 
čoček pro vašeho zákazníka a pomůže získat argumenty pro doporučení kontaktních čoček nové generace.

13  Konec oboru oční optiky, jako vázané živnosti?
 Tomáš Haberland - státně prozkoušený mistr oční optiky

Z důvodu ochrany zdraví obyvatelstva,  bezpečí dopravy a finančně-sociálních nákladu, bylo logicky řemeslo oční optiky na území Čech už 100 let právně regulová-
no. Kdo nabízel, zhotovoval a prodával dioptrické brýle, musel vždy splňovat určité požadavky na odborné vzdělání a dovednosti, technické vybavení a byl zavázán, 
k dodržování platných technických norem. Nástupem internetu a po vstupu České republiky do EU, najednou tyto normy platí pouze teoreticky. Dioptrické brýle 
může dnes prodávat prakticky kdokoliv a kdekoliv. Proto si položme jako odborníci tyto otázky:

1. Může být, “kvalita” “individuálně” zhotovených brýlí z internetu, stejná jako z kamenné oční optiky? 
2. Jsou dioptrické brýle pouze rámečkem a dvěma skly? 
3. Proč je osobní přítomnost zákazníka v oboru oční optiky, nevyhnutelná a nemůže být nahraditelná online postupy?
4. Proč nemohou brýle koupené “online” způsobem splňovat ani základní zákonné normy jako je např.nejnovější EN ISO 21987?
5. Proč se vzdělávat v optometrií a oční optice a pak mít na trhu prakticky stejné právní postavení jako zaučení laici?
6. Jaké jsou konkrétní zdravotní rizika způsobené koupí brýlí na neodborných místech, jako je například:
	 •		internet	
	 •		různí	“podomní”	kramáři
	 •	v	čekárnách	očních	lékařů?	

Koho zajímá kvalita a technické finesy oboru oční optiky v centraci a přizpůsobení brýlí a chce získat pádné obhajitelné argumenty srozumitelné i pro průměrného 
klienta oční optiky, neměl by tuto přednášku vynechat. 

14  Postupy v ortoptice
 Mgr. Andrea Jeřábková

Seznámení s diagnostickými metodami v ortoptice u nonverbálního a verbálního pacienta. Možnosti ortopticko - pleoptických léčebných postupů u dětí a dospě-
lých. Zásady brýlové korekce u konvergentního strabismu a divergentního strabismu - plná korekce a antikorekce, Franklinovy bifokály. Vhodná brýlová korekce  
u pacienta s okluzorem. Spolupráce strabologa, ortoptisty, optometristy, optika.

15  Po kvalitní refrakci očí musí přijít kvalitní brýlové čočky
 Ing. Ivan Vymyslický

Když už jsme si dali mnoho práce s kvalitním změřením zraku je škoda to pokazit nekvalitní brýlovou korekcí. Proč jsou některé brýlové čočky tlustější a prohnutější 
než jiné se stejnou dioptrií? A které mají lepší vlastnosti? Proč někteří zákazníci mají potíže s asférickými brýlovými čočkami? Jakou kvalitu zobrazování mají brýlové 
čočky vyrobeny novou technologií? Jak můžeme udělat brýlové čočky tenčí za pomoci technologie redukce středové tloušťky a při tom zachovat vysokou kvalitu 
zobrazení?

16  Mžik aneb jak se rozhodujeme?
 Michal Zachar

Taky hledáte cesty, jak více zaujmout své klienty? Více a rychleji, to jsou dnes hesla, která jsou pasé. Obchod dnes rozhodují slova EMOCE a INTENZITA. To je to,  
co k vám přitáhne lidi. Přednáška o magii vizuální komunikace, ale pouze pro ty, co se nebojí...

17  Kvalita ve vyšetření se vyplatí
 Mgr. Jitka Bělíková, Bc. Michal Krasňanský, Bc. Tomáš Dobřenský

V našem semináři si představíme několik konkrétních příkladů z praxe, kdy možná někdy ne zcela rutině používané postupy vyšetření, jako je stanovení poměru ako-
modace a konvergence očí, úplné akomodační vyvážení, stanovení dominance nebo využití individuálních rozdílů mezi očima nás přivedlo na způsob, jak pomocí 
brýlové korekce nebo kontaktních čoček vyřešit zrakovou korekci k plné spokojenosti zákazníka.

18  Drop out v mém aplikačním středisku
 Dr. Petr Kašpar

Účastnící tohoto semináře si budou moci sestavit vlastní charakteristiku modelového aplikačního střediska a prakticky sledovat vliv jednotlivých činností na velikost 
tohoto parametru a ekonomiku aplikačního střediska. Budou si moci vyhodnotit, které činnosti jsou z hlediska ekonomiky aplikačního střediska kritické. Cílem semi-
náře je naučit jeho účastníky prakticky průběžně vyhodnocovat ekonomiku aplikačního střediska a správně reagovat na vývoj trhu.
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19  Jak mít ziskovou firmu - finanční toky ve firmě
 Mgr. Jana Lévová

Finanční a strategický plán řízení společnosti 

Finance: příjmy, výdaje, produktová marže, cashlow, úvěry >> PROFITABILITA
Obchod: vytvoření rozvojové firemní strategie, zákazníci, produkty, logistika, 
Marketing: sales, online marketing, média, BRAND
HR: počet a efektivita zaměstnanců a externích pracovníků
Support: administrativní, právní, technologický
 (všech 5 oblastí je vázáno na toky peněz ve společnosti)

Přednáška je zaměřena na
•	 Vyšší	profitabilitu	společnosti	
•	 Financování	rozvoje
•	 Strategické	cíle	a	plánování	financí
•	 Léčení	nemocí	byznysu	(předluženost,	procesní	chaos,	nízké	výnosy,	neakceschopnost)
•	 Na	efektivní	firemní	procesy

20  Efektivní prodej novým i stávajícícm zákazníkům
 Bc. Lukáš Kolafa

Prodejní dovednosti

•	 Akvizice	nový	zákazníků
•	 Zisk	nových	kontaktů	a	práce	s	nimi
•	 Péče	o	retenční	zákazníky
•	 Obchodní	strategie	pro	různé	typy	zákazníků
•	 Efektivní	komunikace	se	zákazníky
•	 Obchodní	inteligence
•	 Motivace	zaměstnanců	k	vyšším	prodejům	
 
Přednáška je zaměřena na

•	 Zvýšení	celkového	prodeje	
•	 Prodejní	a	prodejně-marketingové	dovednosti
•	 Akvizice	a	retence	zákazníků
•	 Práce	s	kontakty

21  Efektivní komunikace a prodej kontaktních čoček
 Marek Procházka

Komunikace může být vaším pomocníkem i zábavou. Zajímá vás, jak může správně zvolená komunikace přispět k rozvoji kategorie kontaktních čoček ve vaší od-
borné praxi? Není Vám lhostejná etická stránka a zajímalo by Vás,  jaká rizika s sebou nesou manipulativní a nátlakové obchodní a komunikační strategie? Jak zmírnit 
obavy klientů z aplikace, zvýšit svou úspěšnost a dobrou profesionální pověst? Na to vše se vám pokusíme odpovědět v rámci tohoto semináře. Přijďte a nechte se 
inspirovat.

22  Módní ikony v optickém průmyslu
 Ing. Jiří Mikulecký

Jak veřejnost vnímá módní trendy a co to pro Vás znamená při samotném prodeji? Jakým způsobem můžete využit značku ve svůj i zákazníkův prospěch, aby byly 
obě strany spokojené? S tím souvisí ekonomika provozu, kde marže a zisk jsou důležité aspekty.
 
Téma optiky se dá pojmout různě. Ano, tento vysoce technický obor řeší především problémy zraku, ale proč se na chvíli nepodívat na optiku z pohledu módy? Kolik 
lidí si pořizuje brýle čistě jako funkční věc a naopak pro kolik lidí jsou brýle pouze módním doplňkem až šperkem? Většina se pohybuje někde mezi a právě proto i 
móda hraje významnou roli v optickém průmyslu. Na této přednášce zazní slova jako styl, design, image, prestiž.
 
Značky mají svůj vlastní příběh. Jejich úplné počátky lze hledat u oděvních návrhářů. Krátce nahlédneme do jejich pozadí od historie po současnost. Dotkneme se 
luxusu a módních ikon ve světě fashion. Rozbor, na základě geografického rozdělení, ukáže hlavní specifika módních stylů.

23  Visual Merchandising - strategické řešení vzhledu prodejny a prezentace zboží s cílem zvyšování prodejů
 Ing. Jiří Mikulecký

Jak zákazníci vnímají Vaši prodejnu? Vrací se Vám stávající klienti a dokážete přilákat i ty nové? Visual Merchandising je obor, který z psychologického hlediska řeší 
vzhled prodejny a díky tomu pomáhá zvyšovat prodeje. Vychází s marketingových a obchodních cílů firmy. Na této přednášce se dozvíte o metodických postupech, 
které jsou praxí ověřené. Vaše prodejna komunikuje již prostřednictvím výloh, vchodu a nápisu. Jejich provedení hraje často klíčovou roli v tom, zda člověk vkročí do 
obchodu a hlavně co může očekávat uvnitř. Velmi důležitá je také správná prezentace zboží a reklamní podpora. Doporučení z této přednášky nechť je Vám inspirací 
pro Vaše konkrétní prodejní místo.

24  Výloha - důležitý marketingový nástroj obchodníka
 Mgr. Marcela Holečková

•	 Nenechávejte	peníze	konkurenci	jen	proto,	že	vaše	výloha	odradí	cílovou	skupinu	zákazníků.
•	 Využijte	ve	svůj	prospěch	klíčové	dvě	sekundy,	kdy	se	zákazník	rozhoduje,	zda	k	vám	vstoupí!
•	 Jaké	jsou	současné	trendy	v	řešení	výloh?
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