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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

je to jen těžko uvěřitelné, ale opravdu tu máme za pár dní opět Vánoce a za dalších pár dní Nový rok. 

 

Je už takovým zvykem na konci roku bilancovat, tak se o to v krátkosti pokusím. Letošní rok byl nejen pro nás oční optiky, ale i pro celou 

společnost plný očekávání. Na jaře tohoto roku jste si Vy nás zvolili do představenstva SČOO, abychom se snažili pro Vás dosáhnout 

lepších podmínek pro podnikání v oční optice. Jak jistě víte, chystala se změna živnostenského zákona a také nový zákon o 

zdravotnických prostředcích. Ale to nebylo vše, letos v září jsme se dozvěděli, že máme také nějakou ohlašovací povinnost výrobce, pro 

individuální zdravotnický prostředek. Je to docela dost událostí a hlavně dost práce na pouhý jeden rok. Co se týká ohlašovací 

povinnosti, zvládáme tento úkol i přes počáteční těžkosti způsobené různými negativními vlivy nejen zvenčí, ale tak trochu i zevnitř, díky 

skvělé práci naší milé sekretářky Blanky Mizerové a pánů kolegů Petra Daňka a Karla Žolnierčíka na jedničku. 

 

Další očekávaná změna byla novelizace živnostenského zákona. Tady začala naše spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu již 

v předchozím roce a nutno podotknout, že to byla spolupráce velmi úspěšná. Ale jistě znáte tu pohádku o poštovních skřítcích. T ito 

skřítkové v noci na poště otevírají dopisy a hrají si s nimi. A tak se zřejmě přihodilo na poště, cestou z ministerstva do vlády a dále do 

parlamentu, že přehodili pár slov anebo dokonce vět, a tak se stalo, že v konečné verzi novelizovaného zákona se objevily dodatky, které 

se nám nelíbí. Přesto pro nás novela určité zlepšení přinesla. A navíc se již dnes pracuje na novele novelizovaného zákona a my se 

snažíme, aby tyto dodatky byly ze zákona odstraněny. I přesto zařazení očního optika do dodatku číslo pět živnostenského zákona jisté 

zlepšení pro náš obor přináší. 

 

O něco více pracovali poštovní skřítkové v případě nového zákona o zdravotnických prostředcích. Z velmi dobrého návrhu, u kterého 

stačilo přidat pár slov, a který by výrazně omezil anebo dokonce znemožnil internetový prodej brýlí a kontaktních čoček, se stal zásluhou 

skřítků v bílých tričkách tak říkajíce zmetek. 

 

A aby toho pro tento rok nebylo málo, tak další rozruch v naší optické společnosti přinesla zpráva, že má být optometrista Ministerstvem 

zdravotnictví vyřazen z registrace zdravotnických pracovníků a tím i z kreditovaného doživotního vzdělávání. Z mého pohledu nedokážu 

odhadnout, jaké následky by toto vyřazení z registru mělo pro optometristy, ale v každém případě by přineslo jisté úlevy v kontrolách 

poskytovatelů zdravotnické péče (dříve NZZ), které můžeme nyní s jistotou očekávat. NZZ by již nebylo nutné – minimálně pro většinu 

optik provádějících běžnou refrakci. Možná, že při intervencích již dříve zmíněných skřítků o zachování optometristy v kreditním 

systému, registru nelékařských zdravotnických povolání by bývala větší obezřetnost na místě, ale znáte skřítky, vždy si dělají, co chtějí 

bez ohledu na ostatní. 
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A jsem si jist, že poslední událostí tohoto roku je informace, že Ministerstvo zdravotnictví poslalo na všechny Krajské úřady podnět, který 

vybízí ke kontrole všech očních optik. Úřady mají kontrolovat, zda každá oční optika, která měří zrak nebo aplikuje kontaktní čočky, má 

splněnou registraci Poskytovatele zdravotních služeb (dříve Nestátní zdravotnické zařízení). Některé úřady se nám ozvaly a požádaly o 

odbornou pomoc, protože úředníci neznají přístrojové vybavení optometristy a ani jeho činnost. Pochopitelně poskytneme tuto pomoc 

úřadům, které nás o pomoc požádají a zároveň je budeme informovat, jak práce očního optika vypadá. Že optici, alespoň ti, kteří jsou 

členové SČOO, zcela jistě neprovádějí něco nepovoleného, něco, co by nebylo v souladu s platnou legislativou. A jestli provádějí měření, 

tak pouze za účelem upřesnění dioptrických hodnot potřebných k objednání a k výrobě individuálních brýlových čoček. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

přeji Vám za celé představenstvo klidné prožití vánočních svátků. Mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce a ať se Vám vyplní 

všechna Vaše přání. 

 

V úctě 

Richard Baštecký 

president SČOO 

REGISTRAČNÍ POVINNOST 
 

PETR DANĚK, KAREL ŽOLNIERČÍK 

 
(doplněná verze článku, který vyšel v České oční optice) 

V polovině letošního září prolétla optickou veřejností zpráva o povinnosti registrace provozovatelů optik na Ministerstvu zdravotnictví. 
Přestože jsme všechny členy SČOO již důkladně informovali jak na webových stránkách SČOO, tak prostřednictvím e-mailové pošty, 
připravili jsme pro Vás ještě tyto shrnující informace: 

Naším externím poradcem v oblasti zdravotnictví JUDr. Jakubem Králem, jsme byli upozorněni, že většina našich členů nemá na 
Ministerstvu zdravotnictví (MZdr) splněnou tzv. oznamovací povinnost výrobce zdravotnických prostředků. Pro jistotu jsme se ještě 
obrátili na příslušný útvar MZdr (oddělení zdravotnických prostředků) a odtud jsme obdrželi písemné vyjádření, že dioptrické brýle jsou 
skutečně zdravotnickým prostředkem na zakázku a my (oční optiky) jako jejich zhotovitelé (resp. výrobci) máme výše uvedenou 
oznamovací povinnost, vyplývající z ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb. a příslušného nařízení vlády č. 33/2004 Sb. 

Tato oznamovací povinnost se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby provozující  oční optika (na jedno IČO - tedy bez ohledu na 
počet provozoven) a měla být splněna nejpozději do června 2012! Podstatou splnění této zákonné povinnosti je stáhnout si elektronický 
formulář na webových stránkách MZdr, vyplnit jej, zakoupit a doplnit tzv. GMDN kódy (které je nutno zajistit u GMDN Agency – správce 
Globální nomenklatury pro zdravotnické prostředky) a odeslat k registraci zpět na MZdr. Zakoupení licence GMDN je však pro jednotlivce 
složité, nákladné a hlavně je nutné být do budoucna v kontaktu s GMDN Agency (tento servis je také zpoplatněn), kvůli možné změně 
zakoupených kódů. Další velkou komplikací je skutečnost, že pravděpodobně v dubnu příštího roku vstoupí v účinnost nový Zákon o 
zdravotnických prostředcích, který registr výrobců zdravotnických prostředků převádí z MZdr na SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). 
Tato „přeregistrace“ není, jak by se dalo očekávat, automatická, ale bude spojena s další administrativní zátěží samotných výrobců. 

Vzhledem k tomu, že v daném okamžiku vzniklo nebezpečí kontrol a následných sankcí ze strany SÚKLu (kontrolní orgán pro MZdr.), 
zajistili jsme poradenskou firmu, zabývající se touto problematikou, u které bylo možno tuto službu okamžitě pořídit. Zároveň jsme 
jednali s ostatními servisními firmami, abychom získali maximum informací a případně dohodli nejlepší podmínky možné spolupráce. 
Dospěli jsme však k závěru, že nejoptimálnější podmínky plného a následného servisu pro naše členy, vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem, jsme schopni zajistit a garantovat i vlastními silami. Nyní máme k dispozici platnou licenci, 200 odeslaných registrací a 130 
ministerstvem již potvrzených registrací.  

Aktuální stav své registrace si můžete ověřit na www.rzpro.cz, pokud se nenajdete, nemusí to nutně znamenat, že nemáte splněnou 
registrační povinnost, zápis někdy trvá déle. Pokud máte registraci přes SČOO, v případě pochybností se obraťte na sekretariát. 

Více informací naleznete na www.scoo.cz a veškerou legislativu, formuláře i metodický pokyn na www.mzcr.cz. 

Poplatek za vyřízení registrační povinnosti prostřednictvím SČOO: 
 
pro fyzickou osobu: 1210 Kč včetně DPH (bude fakturováno po zápisu do registru www.rzpro.cz) 
 
pro nově přihlášené právnické osoby: poplatek je zahrnut v ceně členských příspěvků (5000 Kč – tato částka zahrnuje členské příspěvky za 
roky 2014 - 2016 a registraci na MZdr). 
 

http://www.mzcr.cz/
http://www.rzpro.cz/
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ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON V ROCE 2015 

Od 1. 1. 2015 vejde v účinnost  novela stávajícího živnostenského zákona (ŽZ) zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nová 
podoba ŽZ počítá i s novými formami vzdělání (rekvalifikační kurzy) a nastavuje nová pravidla. 
Vedení SČOO vyhodnocuje dopady, komunikuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou  a dosáhlo dohody, že 
SČOO je jako profesní organizace přizvána k připomínkovému řízení při vydávání prováděcích předpisů, případně další novely tohoto 
zákona. 
Pro úplnost uvádíme citaci tohoto zákona. 

 

Příloha č. 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. – výňatek pouze pro oční optiku 

Oční optika a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle 
zvláštního právního předpisu*), nebo 
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nebo 
diplomovaný oční technik, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik nebo oční 
technik, nebo 
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle 
zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti 
patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru 

*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
zákona č. 125/2005 Sb. 

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné 
způsobilosti pro výkon těchto činností“. Body a) až d) jsou v návaznosti na Přílohu 2 

 

Příloha č. 5 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. – výňatek pouze pro oční optiku 

Oční optika a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle 
zvláštního právního předpisu*), nebo 
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nebo 
diplomovaný oční technik, nebo 
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik nebo oční 
technik, nebo 
d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 
příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří 
odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 
e) profesní kvalifikace pro činnost optika pro brýlovou techniku podle 
zvláštního právního předpisu**), nebo 
f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 420 
občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu 
 

*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 
činností souvisejících poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 
ve znění zákona č. 125/2005 Sb. 
**) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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OPTA 2015 
MARTIN FALHAR 

Veletrh OPTA je největší události svého druhu v celé střední 
Evropě. Je to veletrh, který má tradici, a který je neodmyslitelně 
spjatý se společenskými akcemi. Veletrh OPTA není jen o 
ukazování nových brýlí a nových produktů. Jedná se především 
o společné setkání nás všech, na jednom místě, v jednom čase a 
se společným zájmem. 

 

Nové představenstvo SČOO navazuje na dlouholetou tradici a 
má snahu i nadále pokračovat a podněcovat růst tohoto 
veletrhu. Jednání se spoluorganizátorem BVV začala už v červnu 
tohoto roku a cílem bylo dosáhnout pokud možno co 
nejvýhodnějších podmínek. Výsledkem je další veletrh OPTA, 
s výhodnými podmínkami pro nové vystavovatele a s příslibem 
odborného i společenského zážitku. 

 

 

 

FACEBOOKOVÝ PROFIL SČOO 
MARTIN FALHAR 

Dnešní možnosti nabízí velmi jednoduchý způsob jak sdílet zajímavé články, nebo jak diskutovat téma s širokou odbornou veřejnosti. 
SČOO v tomto ohledu rozhodně nespí a rád bych upozornil na založený facebookový profil SČOO. Pokud narazíte na zajímavý příspěvek, 
nebo máte jednoduše jen dotaz a nevíte si rady, využijte facebookového profilu SČOO: 

 

www.facebook.com/scoo.cz 

VALNÁ HROMADA 2015 
MARTIN FALHAR 

Ke konci listopadu byl všem členům zaslán dotazník ohledně organizace valné hromady v roce 2015. Bližší přípravy začnou na lednovém 
zasedání představenstva. Zde jsou orientační výsledky, které nám pomohou zorganizovat valnou hromadu, tak jak jste si ji přáli. 

Očekávaná účast: 115 osob (valnou hromadu budeme dimenzovat pro cca 180 lidí) 

Místo konání: Praha (souhlasilo 65%)   Termín konání (mimo veletrh OPTA): březen (souhlasilo 79%) 

Den v týdnu: sobota (souhlasilo 38%)   Část dne: dopoledne (22%); od 10 do 14 hodin (31%); odpoledne (29%) 

Nejčastější témata: elektronické hlasování, příspěvky, odborníci v oční optice, účast na zákonech, kontroly v optikách (vymahatelnost), 
registrační povinnost, vzdělávání optometristů a optiků (dálkové/kombinované studium), osvěta, kontaktní čočky na internetu. 

http://www.facebook.com/scoo.cz
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SVĚTLO PRO SVĚT 
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s. je nevládní organizací, která se 
zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob 
s postižením v rozvojových zemích. Pomáháme zajišťovat dostupnou a kvalitní 
lékařskou péči pro nevidomé, zrakově postižené a osoby, kterým zrakové 
postižení hrozí.  

V ČR působíme od konce roku 2007, od té doby nás prostřednictvím individuálních příspěvků podpořily desítky tisíc českých 
dárců. Celkově jsme za uplynulých 7 let na naše projekty v Africe vybrali více než 40 miliónů korun. Zaměřujeme se na 
pomoc v nejchudších afrických zemích – Etiopii, Rwandě a Burkině Faso, kde financujeme oční péči v zaostalých regionech. 
Jedná se o základní oční vyšetření, operace šedého zákalu, dále např. léčení a operace trachomu (egyptská oční nemoc). 

V roce 2013 byla s pomocí konfederačních partnerů poskytnuta oční péče 952 792 lidem. Bylo provedeno 56 367 operací 
šedého zákalu a 15100 operací očních víček, které zastavily proces ztráty zraku v důsledku onemocnění trachomem. 

Oční optiky podporují organizaci SVĚTLO PRO SVĚT. 

Začátkem roku 2012 jsme uzavřeli spolupráci se Společenstvem českých optiků a optometristů (SČOO) a spustili jsme akci 
"Darujte zrak, dárek na celý život". Na vybraných optikách po celé České republice bylo možné přispívat libovolnou částkou 
na projekty organizace SVĚTLO PRO SVĚT. Pro ty, kdo do sbírky přispěli, byly v optikách připravené drobné dárky. 

Během roku 2013 jsme sbírku spolu s Magistrátem HMP uzavřeli a vyúčtovali. Celkově se v 30 optikách vybralo téměř 
104.000 Kč. Za tuto částku dokážeme v Africe vrátit zrak 130 lidem, postiženým šedým zákalem. Nejvíce příspěvků se 
vybralo v síti Horus Optik – nejenom proto, že se jedná o síť několika lékáren, ale i nejvyšší částka na jednu kasičku se 
nashromáždila v provozovně Horus Optik na Praze 7. 

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se do sbírky zapojili a podpořili naši práci v rozvojových zemích.  

Výzva pro oční optiky 

Pokud jste optik a máte zájem se do akce zapojit, kontaktujte SVĚTLO PRO SVĚT, Pavlu Jirošovou na tel. čísle 608 225 628. 
Veškeré materiály Vám dovezeme, příp. zašleme poštou. Těšíme se, že tentokrát se zapojí ještě více optik a že částkou 
z další veřejné sbírky zachráníme zrak dalším mnoha dětem i dospělým. Stejně jako při minulé sbírce probíhá sbírka pod 
patronací SČOO.  

Další otázky a odpovědi 

Proč podporujeme oční kliniky zrovna v afrických zemích? 

90% všech nevidomých lidí (39 milionů) žije v rozvojových zemích. 80% zrakového postižení lze léčit či mu předejít pomocí poměrně 
jednoduchých prostředků (osvěta, základní lékařské ošetření, léky…). 

Co je to šedý zákal? 

Šedý zákal znamená sníženou průhlednost normálně čiré oční čočky. Zakalování čočky vede postupně k zamlžení a někdy zdvojení vidění, 
a tak i k častým změnám brýlí. Neléčený šedý zákal vede ke ztrátě zraku, který je ve většině případu operovatelný a nemocnému se tak 
podaří zrak vrátit. V rozvojových zemích šedý zákal představuje hlavní příčinu slepoty. Operace trvá přibližně 15 minut. 

Kolik stojí operace šedého zákalu v Africe? 

800 Kč. V ceně je zahrnuta jedna noc na klinice, jídlo pro pacienta a jeho doprovod. Lidé často chodí na kliniku několik km pěšky, nemají 
peníze na dopravu ani na jídlo. Doprovod je nutný, bez něj by se na kliniku zrakově postižený pacient nedostal. 

Proč operace šedého zákalu stojí méně peněz než u nás? 

Technologie používané v Africe jsou často zastaralé. Pracovní síla je nesrovnatelně levnější a taktéž materiál. Zdravotnický personál velmi 
často znamená pouze oftalmolog a jeden asistent. Pacienti nemají žádné čekárny, zpravidla čekají venku „pod stromem“ a po operacích 
odchází domů co nejdříve. Lůžkové oddělení je velmi jednoduché, v místnosti jsou pouze postele s přikrývkami. 

Co je to trachom? 

Trachom je infekční onemocnění, které vzniká v důsledku špatné hygieny. Nemoc probíhá velmi bolestivě – řasy se vtočí do oka a tam 
postupně škrábou rohovku, až člověka připraví o zrak. Trachom lze léčit preventivně osvětou o hygieně, podáním antibiotik a v poslední 
fázi operací, která do určité fáze může člověku vrátit zrak. Pokud jde o pokročilé stádium nemoci, operace pomůže alespoň od stávající 
bolesti. Operace stojí 400 Kč a její délka je většinou okolo 20-30 minut. Podání antibiotik pro 10 lidí stojí 250 Kč. 

http://scoo.cz/
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PODMÍNĚNÍ ČLENOVÉ 
Od 14. 10. do 2. 12. bylo na třech schůzích představenstva podmínečně přijato celkem 119 členů, z toho 65 fyzických osob a 54  
právnických osob. Seznam je abecedně řazen, u fyzických osob nejsou uvedeny akademické tituly. Všechny právnické osoby jsou 
společnosti s ručením omezeným, z důvodu délky názvu není uvedeno ve zkratce za názvem firmy. 

Fyzické osoby 

Adolt Augustin 

Augustin Jiří 

Augustinová Eva 

Bezděka Josef 

Bubníková Ladislava 

Čech Martin 

Čížek Vilém 

Davídková Jitka 

Dvořák Jaroslav 

Flekačová Dita 

Geroldová Jaroslava 

Gurová Ivana 

Hajnová Michaela 

Havran František 

Hlávka Martin 

Holoubková Zuzana 

Hrdličková Petra 

Chvátal Zdeněk 

Jandlová Dita 

Ježková Zuzana 

Jílková Pavla 

Joštová Helena 

Káňová Michaela 

Klimková Bronislava 

Kloučková Hana 

Kopáč Aleš 

Kovářová Jarmila 

Kroumanová Hana 

Křivková Ivana 

Kříž Pavel 

Kubová Marta 

Lamberský Martin 

Langhammer Josef 

Maděrová Marie 

Matl Jan 

Möbius Martin 

Musiol Jiří 

Najmanová Eliška 

Novák Jan 

Nováková Irena 

Nováková Kristýna 

Novotná Eva 

Pernická Ivana 

Peštálová Jitka 

Poláková Hana 

Pučálková Tereza 

Rašták Jaroslav 

Runge Karel 

Rusová Drahoslava 

Russnáková Lucie 

Řeháková Klára 

Sochor Miroslav 

Stoklásková Pavlína 

Svoboda Rudolf 

Šlejmarová Miroslava 

Štoudek Roman 

Toufarová Jitka 

Trepešová Zuzana 

Vaněčková Hana 

Vavřičková Jaroslava 

Volf Jiří 

Vrána Vlastimil 

Vrtěnová Taťána 

Zajíc Karel 

Žáček Milan 

 

Právnické osoby 

Aglaja 

Aliaoptic 

A.S.O.P. 

AS optic  

Aura oční optika 

Brýle-čočky  

Color-optik  

Developtic 

Duooptik 

EMI optika 

Horus optik 

Jana Hrdličková-oční optika 

Klingr optika 

LARO-OPTIK  

Lubrimex 

Lumioptic  

Lunettes optika  

MailShop  

Moje čočky 

Oční centrum MUDr. Bártíkové  

Oční centrum Vision 
Oční optik, kontaktolog a  
optometrista 

Oční optika D&I-CL 

Oční optika a optometrie NĚMEC 

Oční optika Benešov  

Oční optika JL 

Oční optika JMJ  

Oční optika Lesa 

Optik Spectrum 

Optik Spiegel 

Optik Žabková 

Optik Žilka  

Optika Anděl  

Optika HB 

Optika Hucová 

Optika Hrubá 

Optika Look  

Optika Mělník  

Optika Opál  

Optika Richter  

Optika-Šimůnková Ústí nad Labem  

Optika Ullmann  

Optika Valuchovi  

Optika-Fibinger  

Optika-Šimůnková Teplice  

Optika-zdravotnické potřeby  

Sobek optik  

Stopp optik  

Valore plus  

Valore  

VISUS optik  

Zelená-OPTIKA  

ZP Krásný  

Žilka optik studio  
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ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA SČOO 
MARTIN FALHAR 

Schůze představenstva proběhly v těchto termínech:  
14. 10., 4. 11. a 2. 12. Zde je výběr nejdůležitějších témat: 

Registrační povinnost 

Povinnost registrovat se jako individuální zhotovitel 
zdravotnických prostředků se týká všech očních optiků. 
SČOO si za přispění Petra Daňka a Karla Žolnierčíka 
obstaralo licenci od GMDN agentury z Velké Británie a 
umožňuje svým členům naplnit tuto oznamovací 
povinnost. V současné době můžeme konstatovat, že i 
přes drobné počáteční peripetie SČOO tuto povinnost 
umožňuje splnit. Kdo není s touto povinností seznámen, 
velmi rádi poskytneme informační servis. K dnešnímu dni 
SČOO odeslalo 200 registrací, 130 je již zpracováno 
Ministerstvem. 

Spolupráce ČKS a SČOO 

V rámci kongresu České kontaktologické společnosti 
(ČKS) v Nymburku byla mezi oběma organizacemi 
navázána komunikace. Vznikl příslib spolupráce v řešení 
stávající situace na trhu kontaktních čoček. 

Optometrie v registru Ministerstva zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo pracovní komisi pro 
transformaci nelékařských povolání. Aktivní snahou 
SČOO se podařilo získat podporu dalších profesních 
sdružení (ČKS, Česká oftalmologická společnost) a podat 
dostatečně pádné argumenty pro zachování stávající 
situace. To se nakonec podařilo a obor optometrie 
zůstává v nezměněné formě. Alespoň prozatím. Na jaře 
roku 2015 lze očekávat další legislativní procesy v rámci 
nelékařských zdravotnických profesí. 

Účast SČOO v oborových sekcích Hospodářské 
komory 

V rámci úzké spolupráce s Hospodářskou komorou se 
někteří členové předsednictva přihlásili do diskusních 
sekcí v oblasti legislativy, vzdělání nebo zdravotnictví. 

 

 

 

Veletrh OPTA 2015 

Přípravy na veletrh OPTA jsou v plném proudu. SČOO 
společně s BVV oslovuje vystavovatele. Tématem OPTY 
2015 je DESIGN & TREND a termín konání je 20. až 22. 
března 2015.  

Potřeba osvěty oboru 

SČOO vytváří koncept, jaká témata a jakou formou se má 
propagovat obor. Účelem je diskutovat určitá „kritická“ 
témata, která by měla být správně pojmenována. 
Namátkou se jedná o potřebě pravidelné kontroly zraku, 
rizicích plynoucí z nákupu kontaktních čoček na 
internetu, skutečný přínos laserových operací a jiné. 

Vzdělávání očního optika a optometrie 

SČOO se průběžně zajímá o možnosti vzdělávání v oboru 
oční optika a optometrie. Sleduje nově vzniklé formy, 
rekvalifikační kurzy a hledá možnosti, jak docílit 
optimálního stavu vedoucího k rozvoji oboru. 

Projekt Zdraví 2020 

Ministerstvo zdravotnictví oslovilo SČOO s nabídkou 
účasti na projektu Zdraví 2020. Cílem tohoto projektu je 
nastolení národní strategie za účelem zvyšování zdraví 
populace. V rámci tohoto projektu je možné vytvořit 
nové edukační příležitosti a zrealizovat například 
zajímavé studie podporující obor oční optik a optometrie. 
SČOO na podnět reagovalo a do tohoto projektu se 
přihlásilo. 

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU 
BLANKA MIZEROVÁ 

Dovolená sekretariát 

Sekretariát bude od úterý 23. prosince do neděle 4. ledna 2015 
uzavřen z důvodu dovolené. 

Budeme Vám k dispozici od pondělí 5. ledna 2015. 

Odběr Zpráv Společenstva elektronicky 

Pokud jste dostali tyto Zprávy v tištěné podobě, nabízíme Vám 
možnost elektronického odběru na Váš e-mail.  

Kontaktujte sekretariát, vše pro Vás zařídíme. 
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Nabídka tiskopisů 

Nadále nabízíme možnost nákupu tiskopisů Záznam o 
informovaném souhlasu. Jedná se o bloček samopropisovacích 
formulářů velikosti A5, který obsahuje 50 listů s kopií. 

Na sekretariátu si můžete objednávat balíček 4 kusů za 
zvýhodněnou cenu 120 Kč včetně poštovného. 

Nabídka Průkazu odbornosti 

Na sekretariátu si můžete objednat Průkaz odbornosti za cenu 
120 Kč včetně poštovného. 

Bližší informace najdete na www.scoo.cz 

 

PLACENÁ INZERCE 
 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ČECHY, OČNÍ OPTIKA 

Hledáme kandidáta/y na pozici obchodní zástupce v oboru oční 
optika. Jsme velkoobchod s kontaktními čočkami, značkovými 
brýlemi, brýlovými čočkami a privátními značkami kontaktních 
čoček a příslušenství. Nabízíme práci orientovanou na výsledek 
s jasným podílem na zisku. Práce je na ŽL s možností velmi 
vysokých výdělků, odvislých zcela a pouze na dosažených 
výsledcích. Region Čechy. 

Zájemce musí mít prokazatelnou praxi v oboru na pozici 
obchodní zástupce, ideálně oční optik nebo optometrista se 
zaměřením na kontaktní čočky. 

Náplň práce: 

Udržování stávajících obchodních kontaktů v rámci svěřeného 
regionu, budování nových kontaktů, podpora prodeje, 
komunikace se zákazníky, aktivní prodej. 

Kontakt: 607 643 670 

Přenechám za odstupné zavedenou, 
kompletně vybavenou oční optiku 

s dílnou a vyšetřovnou v centru Prahy.  

Kontakt: 731 417 173 

Přijmu kvalifikovaného zaměstnance -
zaměstnankyni, 

i dvojici, v oboru oční optik nebo optometrista do Žamberka. 
Byt 2+kk ihned k dispozici. 

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

OPTIK, OPTOMETRISTA, PRAHA 

Hledáme optometristu/tku s praxí na HPP (možno i poloviční 
úvazek). 

Pracoviště Praha Vinohrady po - pá, víkendy volné. Očekáváme 
zvládnutí oboru, příjemné vystupování, obchodní talent. 
Nabízíme práci v příjemném kolektivu, kreativní práci v optice s 
veškerým servisem činností v e-commerce. Ohodnocení v 
závislosti na výsledcích. 

Kontakt: 607 643 670, info@optika24.cz 

Nabízíme svařování titanových brýlí 

ZNZ DENT s.r.o., Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice 

Kontakt: 603 491 090, email: znzdent@post.cz  

 

 

 

Vážení optometristé, 

nabízíme Vám vyřízení všech náležitostí nutných pro získání OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB  

 zhotovení dokumentace prostor vašeho pracoviště 

 vypracování provozního řádu 

 zajištění kolaudace (změny užívání) příslušných prostor  

 konzultace s hygienickou stanicí a projednání případných stavebních úprav 

 schválení provozního řádu hygienickou stanicí 

 vyřízení oprávnění na příslušném krajském úřadě, či magistrátu 

Našich služeb již ke své spokojenosti využila řada vašich kolegů z celé České republiky.  

Cena za vyřízení oprávnění je 10-20tis.Kč podle rozsahu (rekolaudace, projekt stavebních úprav apod.) 

kontakt:  inženýrská kancelář GOIA, Ing. Vít Polák, 

tel: 777 745 770, mail: polak.goia@seznam.cz, www.rekolaudace.cz 

http://www.scoo.cz/
mailto:polak.goia@seznam.cz
http://www.rekolaudace.cz/


OPTA 2015         
21. ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a 
oftalmologie 
20. – 22. března  
 
 
Veletrh OPTA je jedinou možností v České republice a na Slovensku, jak na světové úrovni 
prezentovat a shlédnout novinky oborů oční optiky, optometrie a oftalmologie! Svým rozsahem a 
kvalitou je nejvýznamnější oborovou prezentací oční optiky, optometrie a oftalmologie v regionu 
střední Evropy.  Veletrh OPTA není pouze přehlídkou nejnovějších brýlových obrub, brýlových a 
kontaktních čoček či technologických přístrojů, ale slouží i jako centrum vzdělávání, v jejím průběhu se 
koná řada odborných přednášek a seminářů. 
 

 
NABÍDKA ZVÝHODNĚNÉHO UBYTOVÁNÍ PRO ČLENY SČOO – včetně snídaně 
Ubytovaní účastníci veletrhu budou mít kromě toho slevu na konzumaci v hotelu ve výši 20%.  

 
 Hotel Voroněž I. cena/pokoj kategorie cena za osobu 

A jednolůžkový pokoj 2.360 Kč standard 2.360 Kč 

B jednolůžkový pokoj 2.810 Kč superior 2.810 Kč 

C dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.360 Kč standard 2.360 Kč 

D dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.810 Kč superior 2.810 Kč 

E dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby  2.520 Kč standard 1.260 Kč 

F dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.970 Kč superior 1.485 Kč 

G dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.040 Kč standard 1.013 Kč 

H apartmá pro 1 osobu 3.810 Kč  3.810 Kč 

I apartmá pro 2 osoby 3.970 Kč  1.985 Kč 

 

 Hotel Voroněž II cena/pokoj kategorie cena za osobu 

J dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 2.000 Kč standard 2.000 Kč 

K dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby 2.160 Kč standard 1.080 Kč 

L dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 2.600 Kč standard    867 Kč 

 
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ 
 
jméno a příjmení  

název firmy  

bydliště vč. PSĆ  

telefon nebo e-mail  

objednávám variantu A      B      C      D      E      F      G      H      I      J      K      L 

v termínu od – do  

počet nocí  

var. E, F, G, I, K, L jména a příjmení dalších osob: 

datum, podpis  
 
Objednávku zasílejte pod heslem SPOLEČENSTVO (sleva): 
Hotel Voroněž I: rezervační oddělení, Křížkovského 47, 603 73 Brno 
   tel.: 543 141 377, 543 141 280, fax: 543 141 371 
   e-mail: info@voronez.cz 
Hotel Voroněž II. recepce, Křížkovského 49, 603 73 Brno 
   tel.: 543 142 030,  543 142 020, fax: 543 211 966 
   e-mail: voronez2@voronez.cz   

mailto:info@voronez.cz


Důvody pro Vaši návštěvu:
Veletrh opti je první vrcholnou odbornou událostí v roce 2015, veletrhu se účastní 500 vystavovatelů 
z 25-ti zemí na rekordní výstavní ploše 40.000m2, očekává se návštěva přes 25.000 odborných 
návštěvníků z celé Evropy.

Veletrh opti je platformou pro kompletní odvětví oční optiky: skla, obroučky, kontaktní čočky, nástroje 
pro optiky, design a vybavení prodejen.

Setkejte se s inovativními návrháři a producenty z celého světa, nechejte se inspirovat čerstvými 
trendy a kreativním designem. Seznamte se s mladými začínajícími firmami v rámci programu 
start-ups z Itálie, Švýcarska, Německa a dalších zemí. Navštivte také výstavní platformu YES!-Area 
s přehlídkou nejnovějších designových trendů v optice.

Navštivte přednášky opti-Forum v hale C2 se vzdělávacími programy pro odborníky, vstup volný, před-
nášky v agličtině. Nechejte se přesvědčit dynamickou obchodní atmosférou profesionálního veletrhu na 
moderním mnichovském výstavišti.

Veletržní nabídka: obroučky I dětské brýle I kontaktní čočky I optické čočky I vizuální pomůcky/Low 
Vision I sluneční a sportovní brýle I naslouchátka/akustika I technika a nástroje I zakázková výroba 
I vybavení prodejen I IT I vzdělávání a mnoho jiného.

Otevírací doba veletrhu: Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 17.00

Bližší informace, zlevněné vstupenky za Kč, individuální ubytování:
EXPO-Consult+Service,s.r.o., Příkop 4, 604 45 Brno, Tel.: 545 176 158
Fax: 545 176 159, e-mail: info@expocs.cz, www.expocs.cz
 
Na váš zájem se těší  

 
Ing. Jaroslav Vondruška 
Oficiální zástupce pořadatele pro ČR a SR

Návštěvnický servis 
objednávejte na  
www.expocs.cz

EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. 
Příkop 4, 604 45  Brno

Veletržní, reklamní a cestovní kancelář,  
oficiální zastoupení veletržní společnosti  
Messe München GmbH a GHM pro Českou  
a Slovenskou republiku

Tel.: 545 176 158-60
Fax: 545 176 159
e-mail: info@expocs.cz               
www.expocs.cz

Objednávky:  
prosím otočte

www.opti-munich.com 

MEZINÁRODNÍHO VELETRHU 
PRO OPTIKU A DESIGN 
09. – 11. ledna 2015
Výstaviště Mnichov I www.opti.de

POZVÁNKA K NÁVŠTĚVĚ



Navštivte obrazovou databázi nabízených hotelů na www.expocs.cz
Kontakt: koci@expocs.cz  
  

OBJEDNÁVKA SLUŽEB 
www.expocs.cz    fax: 545 176 159

Firma:	 	 	 	 	 	 Kontaktní	osoba:

Ulice:	 	 	 	 	 	 PSČ:	 	 		 Město:

Pevná	linka:	 	 	 	 	 IČO:	 	 	 DIČ:

Mobil:	 	 	 	 	 	 E-mail:

Fax:	 	 	 	 	 	 www:

Poznámky:

	

VYPLŇTE PROSÍM POŽADOVANÉ ÚDAJE.

POPTÁVKA NA INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ  

Termín ubytování   od        do        Počet nocí 

Typ a počet pokojů

1. Ubytování v jednoduchých penzionech v okolí výstaviště; ceny od cca 25 EUR osoba/noc. Jedná se o vícelůžkové pokoje

2. Střední kategorie hotelů v Mnichově, solidní vybavení, dobrý poměr poloha-cena-rozsah služeb; cena 41–70 EUR osoba/noc.

3. Ubytování v pensionech a hotelích ve vesnicích v okolí nového výstaviště, cena od cca 55 EUR jednolůžkový/noc 

4. Luxusní hotely a ubytovací zařízení. Široká nabídka poskytovaných služeb, kvalita a pohodlí; ceny od cca 90 EUR pokoj/noc

5. Jiná kategorie – upřesněte prosím vaše požadavky telefonicky na tel. +420 545 176 160

Zajišťujeme ubytování v Mnichově pro jednotlivce i kolektivy.  
Máme 15 let zkušeností a stovky spokojených zákazníků.

Naše CK je pojištěná pro případ úpadku  
podle zákona Č.159/1999 SB.

CENY VSTUPENEK (KATALOG ZDARMA V CENĚ)

1-denní vstupenka za 440 Kč (cena u pokladny na místě: 21,- EUR)

Permanentka za 824 Kč (cena u pokladny na místě: 38,- EUR)

1-denní zvýhodněná (studenti a skupinová od 15 os) vstupenka k dostání pouze u pokladny na místě: 8,- EUR

Veletrh je povinně registrovaný, je nutné uvést jména osob, pro které jsou vstupenky objednávány.	
Registrovat	se	můžete	online	buď	na	www.expocs.cz	(platba	fakturou	v	Kč)	anebo	na	www.opti.de		
(platba	pouze	platební	kartou).	Zaregistrovaní	návštěvníci	od	nás	obdrží	po	úhradě	faktury	e-mailem	plat-
nou	vstupenku	s	přímým	vstupem	na	veletrh.	Vstupenky	platí	na	kterýkoliv	den	veletrhu.	Veletržní	katalog	
je	k	,dostání	pouze	na	místě.	

POPTÁVKA ZÁJEZDU NA VELETRH OPTI 2015

Naše CK má více než 15-ti letou zkušenost s organizováním zájezdů do Mnichova, nabízíme  
skupinám o minimálním počtu 20 osob zorganizování zájezdu na veletrh, jednodenní anebo  
dvoudenní s přenocováním v Mnichově, zašlete nám vaše požadavky, sdělíme vám celkovou cenu 
včetně pojištění. Kontakt: koci@expocs.cz  


