
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 Obsah: list 1:    pozvánka na mimořádnou valnou hromadu/praktické informace k VH 
   list 2:    kandidátní listina/informace sekretariát 
   list 3-6: představení kandidátů/informace sekretariát 
   list 7:    placená inzerce/placená inzerce (nabídka zaměstnání Hoya Lens CZ) 
 
 
 

 Pozvánka na mimořádnou volební valnou hromadu Společenstva 
 
 Volební valná hromada SČOO se koná v pátek 26. června 2015 od 16.00 do 18.00 v Praze, 
 v budově Autoklubu České republiky,  Opletalova č. 29, v 1. patře ve Smetanově sále. 

Prezenční listiny budou k dispozici od 14 hodin, aby byl dostatečný prostor pro administraci. 
 
Program valné hromady: 
1. Zahájení valné hromady 
2. Schválení programu VH 
3. Volba členů představenstva SČOO 
4. Usnesení valné hromady 
5. Ukončení valné hromady 
 
 
Vstup na VH bude umožněn pouze řádným členům nebo jejich zmocněncům.  
 
Jednotliví účastníci dostanou hlasovací kartičku a volební lístek, kde budou uvedeny osoby 
z kandidátní listiny. Ti, kteří u prezence odevzdají plnou moc (max. 5), dostanou počet 
hlasovacích kartiček a volebních lístků podle celkového počtu hlasů včetně plných mocí.  
Pokud se účastník VH prokáže plnou mocí, měla by tato obsahovat osobní údaje zmocnitele 
a zmocněnce a text o zmocnění zmocněnce ve smyslu čl. 7 odst. 5) stanov Společenstva 
českých optiků a optometristů k zastoupení na valné hromadě Společenstva českých optiků 
a optometristů konané dne 26. 6. 2015 v Praze (včetně všech rozhodnutí a hlasování, která 
v průběhu této valné hromady budou probíhat, případně ke konkrétním úkonům) a podpisy. 
Pokud plná moc nebude obsahovat všechny náležitosti, bude považována za 
neplatnou. Vzor této plné moci je k dispozici na www.scoo.cz.  
  
Během valné hromady bude pro účastníky připraveno občerstvení. 
 

               
      Těšíme se na Vaši účast 
 
           
           revizní komise SČOO 
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Místo konání: 
budova Autoklubu České republiky, 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 

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!1s0x470b94
9398d80107:0x26825396dc1d9b97?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 

http://www.ganimed.cz/CS/historie-autoklubu
https://www.google.com/maps/place/Opletalova+1337/29,+110+00+Praha+1-Nov
https://www.google.com/maps/place/Opletalova+1337/29,+110+00+Praha+1-Nov
https://www.google.com/maps/place/Opletalova+1337/29,+110+00+Praha+1-Nov
http://www.vincipark.cz/parkoviste-a-garaze/garaze-detail.php?lang=cs&detail=2&localita=1&misto=Praha%20
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


 

 

 

 

Kandidátní listina 

pro volby do představenstva SČOO 

na valné hromadě SČOO konané 26. 6. 2015 v Praze 

 

  
  
 1.  Václav Antonín 
 
 2. Richard Baštecký 
 
 3. Jana Červená 
 
 4. Vilém Čížek 
 
 5. Mgr. Michal Graca 
 
 6. František Havran 
 
 7. Petr Klingr, DiS. 
 
 8. David Krátký, DiS. 
 
 9. Tomáš Langhammer 
 
 10. Bc. Martina Nováková, MSc. 
 
 11. Taťána Olivová, DiS. 
 
 12. Ing. Bc. Jiří Panenka 
 
 13. Jana Říhová, DiS. 
 
 14. Mgr. Jana Svojáková 
 
 15.  Zdeněk Trnka 
 
 16.  Bc. Kateřina Veverková, DiS. 
 
 17. Mgr. Martin VRUBEL, Ph.D. 
 
 18. RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. 
   



 

Zprávy Společenstva č. 2/2015 

INFORMACE SEKRETARIÁTU 

_________________________________________________________________________ 

Dovolená sekretariát 

Sekretariát Společenstva bude od 29. 6. do 10. 7. 2015 z důvodu dovolené uzavřen. V naléhavých 
případech nás můžete kontaktovat na telefonu 603 180 444. 

 

 
Nabídka tiskopisů Záznam o informovaném souhlasu 
 
Nabízíme vám za zvýhodněnou cenu „balíček“ 4 kusů těchto formulářů za cenu 120 Kč včetně 
poštovného. Platba pro členy SČOO je osvobozena od DPH.  
 
Můžete objednávat na sekretariátu, nejlépe e-mailem, s uvedením počtu „balíčků“ a fakturační adresy.  

 

Nárůst členské základny 

K 18. červnu 2015 má Společenstvo 921 členů, od valné hromady v březnu 2014 přibylo především 
v souvislosti s vyřizování oznamovací povinnosti na Ministerstvu zdravotnictví 333 nových členů. 

 

Elektronický odběr Zpráv Společenstva 

Z 921 členů si 160 členů přeje odběr tištěných Zpráv. Z provozních důvodů jsme byli nuceni letošní 
Zprávy zasílat tištěné pouze těm, na které nemáme k dispozici e-mailovou adresu a nelze tedy jiným 
způsobem Zprávy zaslat. Děkujeme za pochopení.  

Z důvodů snižování nákladů uvítáme, pokud se bude počet členů odebírajících Zprávy elektronicky 
zvyšovat. 

Způsob odběru Zpráv naleznete ve svém uživatelském profilu na webových stránkách www.scoo.cz, 
kde si můžete elektronický odběr nastavit. Nebo kontaktujte sekretariát, rádi Vám v této záležitosti 
budeme nápomocni. 

 

Přístup do uživatelské oblasti webových stránek www.scoo.cz 

Přístup do uživatelské oblasti webových stránek a možnost editace Vaše profilu vyžaduje uživatelské 
jméno a heslo. 

Uživatelské jméno je Vaše členské číslo. 

Jako heslo bylo při vytvoření uživatelského profilu zvoleno Vaše příjmení či název společnosti (bez 
diakritiky a mezer). 

Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém s přihlášením, obraťte se sekretariát, rádi Vám pomůžeme. 
(Nejčastějším důvodem při neúspěšném pokusu o přihlášení bývá zadávání uživatelského jména a 
hesla křížem.) 

http://www.scoo.cz/
http://www.scoo.cz/
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Představení kandidátů pro mimořádné volby do představenstva  

SČOO na období 2015-2019 
(jsou použity údaje z dotazníků tak, jak jsme je od kandidátů obdrželi) 

 

 

 

Václav ANTONÍN, registrovaný optometrista, 59 let, Příbram 

absolvované studium v oboru: gymnasium maturita 1976, oční optik Brno maturita 1978, 

optometrie Brno ukončil 1984 

profesní kariéra v oboru, místo působení: oční optik Čáslav, Kutná Hora, Příbram. Od roku 

1992 soukromá oční optika Příbram. Od roku 2009 nestátní zdravotnické zařízení 

Optometrie Příbram. 

Člen SČOO od roku 1992, člen revizní komise od roku 2006, člen představenstva od roku 

2010. 

Priority: zachování čistoty oboru oční optik, zajištění chodu SČOO a zintenzivnění 

komunikace se členskou základnou, zvyšování kreditu očního optika a optometristy ve 

společnosti, kvalitou vzdělání a profesní etikou 

 

 

Richard BAŠTECKÝ, 60 let, Želkovice 

absolvované studium v oboru: pomaturitní nástavbové studium Oční optik, maturita 1975 

Dvouleté dálkové studium optometrie při Masarykově universitě v Brně, 1979  

profesní kariéra v oboru, místo působení: Optika Anna Svobodová Jičín 

dosavadní působení v představenstvu: od 2014 do 2015 president SČOO 

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: obnovit úroveň oboru Oční optik. 

další informace: zajistit nová pracovní místa pro optometristy a zbavit Očního optika 

zbytečné byrokracie 

   

 

Jana ČERVENÁ, 56 let, Domašov 

absolvované studium v oboru: 

2 leté nástavbové studium oční optiky v Brně   1977-79, optometrie NCOO v Brně 1992-1993 

profesní kariéra v oboru, místo působení: 

Od roku 1979 jsem pracovala v oční optice pod vedením zkušeného očního optika pana 

Milana Horáčka. V roce 1992 jsem se osamostatnila a založila svou oční optiku – Optik 

studio, také v Jeseníku a vytvořila jsem malou rodinnou firmu. Máme 2 malé pobočky, které 

vedou rodinní příslušníci vzděláni v oboru. Celkem pod mým jménem pracuje 5 očních 

optiků, z toho 4 optometristi. Své vzdělání neustále všichni doplňujeme. Dle zákona jsem 

vytvořila nestátní zdravotnické zařízení - v Jeseníku a v Brně.  V kolektivu máme přátelské 

vztahy.  

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 

Chtěla bych pomoci našemu oboru, dát pevná pravidla, aby naši práci mohli dělat skuteční 

odborníci. Umožnit šikovným lidem z praxe dodělat si vzdělání. Každá optika, aby měla 

odborníka.  Dát zákony týkající se našeho oboru do souladu, aby se nedaly obcházet. Aby 

nás nepoškozovaly podbízivé reklamy nekvalitních prodejců a neodborníků, protože si 

myslím, že je to jediná cesta, jak udržet obor oční optiky. „Oční optik“ bývalo prestižní 

povolání, kde jsme všichni zúročovali dlouholeté zkušenosti a měli jsme tak důvěru našich 
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klientů. Po roku 1989 se rozmělnil právní řád a z naší profese se vytratila odbornost a 

kolegialita -  z valné části se všichni zaměřili pouze na finanční zisk a ve velké míře začala 

fungovat rivalita. To má pak za následek ztrátu důvěry u klientů a náš obor už v současné 

době ztrácí punc odbornosti.  

Zapojila jsem se do kampaně proti Optiscontu- protože tento fenomén nám kazí pověst. V 

této souvislosti jsem se snažila prostudovat zákony, podle kterých v současné době oční 

optik podniká. V našem oboru se stýká jak živnostenský zákon, tak zákon o zdravotnictví a k 

tomu ještě zákon o zdravotnických prostředcích. Není jednoduché se v této spleti orientovat 

a pro budoucnost našeho oboru bude nutné všechny tyto zákony neustále sledovat a 

připomínkovat eventuálně změny.  

Svým působením v představenstvu bych se chtěla zasadit o to, abychom znovu získali 

důvěru u široké veřejnosti v nových společenských podmínkách. 

Chtěla bych nás oční optiky více stmelit, protože nám jde o stejnou věc- čistotu oboru, 

abychom se nepodrážely, ale respektovaly. 

další informace o sobě: 

Snažím se dělat oční optiku a optometrii co nejlépe, abych pomohla lidem. 

V oční optice pracuji už 35 let a pořád věnuji optice hodně času. Zajímám se i o politickou 

situaci a vnímám souvislosti směrem k podnikání. 

 

 

Vilém ČÍŽEK, 38 let, Praha 

absolvované studium v oboru: středoškolské 

profesní kariéra v oboru, místo působení: provozovatel obchodu s oční optikou v Praze a 

Středních Čechách 

Důvodem kandidatury je změna ekonomiky SČOO a zároveň se jedná také o můj cíl při 

vedení společnosti. 

__________________________________________________________________________ 

 

Mgr. Michal GRACA, 38 let, Ostrava 

absolvované studium v oboru: Oční optika, optometrie, zdravotní vědy, Brno, 2000 

profesní kariéra v oboru, místo působení: Oční optik, optometrista, Ostrava 

člen představenstva 2014-2015 

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 

V případě zvolení bych prosazoval vize oční optiky a optometrie, které schválila poslední 

valná hromada.  

 

 

František HAVRAN, 51 let, Albrechtice, Moravskoslezský kraj 

absolvované studium v oboru: nástavba oční optika SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova 1985 

profesní kariéra v oboru, místo působení: 

1985-1990 oční optik, státní podnik Karviná 

1990-1991 oční optik, optika Spectrum Ostrava 

1992-2008 OSVČ oční optik 

2008-nyní oční optik, spolumajitel rodinné oční optiky v Karviné 

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 
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Ke kandidatuře mě vede několik specifických otázek, které v současné době bohužel v oboru 

nastaly. Každý drobný optik napříč republikou se potýká s podobnými problémy, počínaje 

narůstající byrokracií ze strany státu, či jeho institucí, konče neustálými změnami zákonů, 

které běžný optik věnující se svému řemeslu nedokáže sledovat. 

Má vize, která je podmíněná bezmála třiceti lety praxe zahrnuje téměř komplexní změnu 

komunikace SČOO se svými členy a příznivci. SČOO by v prvé řadě mělo chránit a 

podporovat své členy a dostát svému záměru, na základě kterého zastupuje oční optiky a 

optometristy. 

Primárně by tedy SČOO mělo fungovat jako informační mechanismus mezi státem a jinými 

institucemi na straně jedné a optikem či optometristou na straně druhé. SČOO by mělo 

poskytovat kvalitní reporty z oblasti dění v oboru a umožnit tak reagovat na možný problém 

s předstihem. Dále považuji za stěžejní poradenství v oblasti právních služeb pro členy. Měl 

by zde být zaměstnán právník, který se bude věnovat pouze našemu oboru, bude specialista 

na svém místě a bezplatně poradí všem členům s problémy týkajícími se podnikání (např. 

bude zodpovídat e-mailové dotazy členů) a dále se bude věnovat studiu zákonů, které 

spadají do fokusu našeho oboru (popř. na ně i dále reagovat). 

V neposlední řadě je nutné vyřešit otázku vzdělávání v oboru. SČOO by zde mělo figurovat 

jako „spojný bod“ mezi všemi stupni vzdělání a současně mezi školami, které poskytují toto 

vzdělání. Je žádoucí, aby tyto instituce spolupracovaly mezi sebou a současně i s odborníky 

z praxe. Pod mým vedením vykonávalo praxi několik studentů a je nutno se zamyslet nad 

změnou učebních plánů vyučovaných oborů. S plynutím času se rozvíjí i náš obor, čili 

s nastupujícími technologiemi se mění potřeba hodinové dotace vyučovaných předmětů. 

Některé pro praxi významné jsou upozaděny těmi méně podstatnými. 

Závěrem je nutné zdůraznit hlavní body, které bych v rámci funkce prosazoval: SČOO by 

měla být více otevřenou organizací, která informuje a umí se postavit za své členy, bude 

odbornou a profesionální organizací se silným hlasem, bude diplomatickou organizací 

spojující školy, optiky, optometristy a firmy působící v oboru. 

 

 

Petr KLINGR, DiS., 51 let, Litoměřice 

absolvované studium v oboru: diplomovaný oční technik 2002, optometrie 2007 

profesní kariéra v oboru, místo působení: Klingr Optika s.r.o. oční technik, Klingr Optika s.r.o. 

optometrista 

další informace: od roku 2014 člen revizní komise SČOO 

Myslím si, že bychom měli pokračovat ve vizi, která byla schválena řádnou VH. Navíc se pak 

zasadit o možnost „dálkového“ studia optometrie pro optiky s praxí. A pochopitelně, řešit 

činnost „neoptiků“ v našem oboru. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

David KRÁTKÝ, DiS., 34 let, Pardubice 

absolvované studium v oboru: VOŠ Vlašim-Diplomovaný oční technik 2002,  NCO NZO-

optometrie 

profesní kariéra v oboru, místo působení: vedoucí provozovny Fokus optik-AFI Pardubice, 

optometrista 

další informace: jeden z pořadatelů 1. Kongresu mladých optiků a optometristů 2015 a  

OPTIKTRADE SHOW 2015 
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__________________________________________________________________________ 
 
Tomáš LANGHAMMER, 44 let, Litvínov 
absolvované studium v oboru:  
SZŠ Praha, Dubečská – pomaturitní 2 leté studium (tzv. nástavba) – ukončení 1992 
Institut vzdělávání ve zdravotnictví v Brně – optometrie – rok ukončení 1995 
profesní kariéra v oboru, místo působení: 
1992-1993: STADAK Optik - Žatec 
Od roku 1993 : Langhammer Optik - Litvínov 
důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 
Důvodem mé kandidatury je obava z budoucnosti oboru oční optika, optometrie. V oční 
optice jsem díky oběma rodičům vyrostl a nelze nevidět kam se „čistota oboru“ za těch 
posledních let dostala (internet, řetězce…).  
Snad nechci mnoho, chtěl bych jen, aby v oční optice byli zaměstnáni jen odborníci, kteří 
jsou z oboru a pro všechny budou platit stejná pravidla „hry“. 
další informace: 
Jsem spokojeně ženatý, dvě dospělé děti – co více si mohu přát. Informace pod čarou:  
32 dokončených IRONMANů (3,8km plavání + 180km kolo + 42,2km běh), takže NECÍTÍM 
BOLEST  - třeba se to v představenstvu SČOO bude hodit. 
 

 
Bc. Martina NOVÁKOVÁ, MSc., 50 let, Úvaly 
absolvované studium v oboru: 
oční optik (SZŠ Alšovo nábř., Praha) 1986 
Bc. optometrie (UPOL) 1999 
MSc klinické optometrie (USA) 2008 
profesní kariéra v oboru, místo působení: 
oční optik, Oční optika, s.p. 
oční optik, optometrista, Oční optika A. Novák 
vyučující odborných předmětů, VOZŠ Praha (od 2000), VOZŠ Pardubice (od 2011) 
optometrista, Ústřední voj. nemocnice a 1. LF UK Praha (od 2012) 
dosavadní působení v představenstvu: 2000 - 2014 
důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 
Důvodem pro mé rozhodnutí je krizový stav SČOO v současné době, ohrožení oboru jako 
takového a nástup výrazných tendencí rozlišovat mezi "hodnotami" a profesními pozicemi 
mezi optiky a optometristy. Můj názor nebude zřejmě mezi některými kolegy populární, ale z 
mého hlediska jsou profese očního optika a optometristy úzce spolupracující, proto nevidím 
důvody ke "kastaci". Nicméně je třeba si zároveň uvědomit, že profese očního optika má jiné 
vzdělávací potřeby a legislativně jiný základ než profese optometristy. Není proto možné ve 
vzdělávacím systému tyto profese slučovat. SČOO by mělo zastupovat a sdružovat obě tyto 
skupiny a nikoli je rozdělovat. Zároveň je potřeba podporovat odbornost a postavení 
odborníka v oboru vymáháním práva (odborník musí být přítomen na provozovně po celou 
pracovní dobu, zrak měří a čočky aplikuje pouze optometrista nebo oční lékař).  
Tyto hodnoty jsou pro mne zásadní. 
  
_________________________________________________________________________ 
 
Taťána OLIVOVÁ, DiS, 34 let, Pardubice 
absolvované studium v oboru: Vyšší Odborná škola Vlašim, 2005             
profesní kariéra v oboru, místo působení: Oční optik, pracuji v oboru již 14 let, Skuteč, Holice 
důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: pokusit se zlepšovat podmínky pro podnikání 
v oboru 
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__________________________________________________________________________ 

 

Ing. Bc. Jiří PANENKA, 48 let, Hradec Králové 

absolvované studium v oboru: Optika: SZŠ Praha 1997, Optometrie Univerzita Palackého 

Olomouc 1998 

profesní kariéra v oboru, místo působení: Oční optik, optometrista ve společnosti Optik 

Panenka s.r.o. 

dosavadní působení v představenstvu: člen 2006 - 2014 

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 

1) Orientace v oborové legislativě a podpora sledování a včasného připomínkování nových 

návrhů zákonů; 2) podpora koncepce optometristy jakožto specialisty na měření zraku; 4) 

dopracování dřívějších vizí financování oboru typu Kuratorium dobrého vidění; 5) realistické 

zhodnocení zdrojů financování činnosti společenstva typu vzdělávací kongres a výstava; 6) 

přispět k věcné, kultivované diskusi o vztahu a kompetencích optika a optometristy v 

podmínkách současného konkurenčně náročného trhu 7) posoudit činnost společenstva v 

ECOO s přihlédnutím k minulým aktivitám a výnosům 8) přispět k dodatečné přípravě 

rozpočtu na rok 2015 a prosazovat jeho schválení na valné hromadě konané v září 2015 9) 

analyzovat a případně stabilizovat spolupráci s profesními spolky a společnostmi příbuzných 

oborů 

_________________________________________________________________________ 

 

Jana ŘÍHOVÁ, DiS., 41 let, Benátky nad Jizerou 

absolvované studium v oboru: Vyšší odborná škola Managmentu a veřejnoprávních studií, 

obor oční optik, 2012 

profesní kariéra v oboru, místo působení: oční optik, vedoucí pobočky oční optiky, zdravotní 

sestra v oční ambulanci, Oční optika Cihlářová Lysá nad Labem 

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 

-Dokončení a pokračování v jednáních s Ministerstvem zdravotnictví, SÚKL a dalšími 

dotčenými orgány státní správy 

-Docílení přísnějších pravidel v oblasti odborného zajištění očních optik 

-Docílit zisk pravomocí k účastem na kontrolách 

-Podpora vzdělávání a dovzdělávání 

-Spolupráce s kontrolními úřady 

-Osvěta v oblasti povědomí o oční optice a optometrii 

-Pokračovat v jednáních o dodatku živnostenského zákona č.5 

další informace: komunikativnost, zodpovědnost, zájem o obor a jeho podpora, snaha učit se 

novým věcem 

__________________________________________________________________________ 

 

Mgr. Jana SVOJÁKOVÁ, 39 let, Mikulov 

absolvované studium v oboru: SZŠ Merhautova, Brno -  obor oční optik, 1996, UP Olomouc, 

Přírodovědecká fakulta  – obor Optometrie,  Bc.,1999, MU Brno, Lékařská fakulta – obor 

Zdravotní vědy, Specializace ve zdravotnictví, Mgr., 2009 

profesní kariéra v oboru, místo působení: 

Majitelka Top optik Grůzová Hustopeče 

Marketing manager pro Top optik Grůzová Hustopeče, Mikulov, Břeclav, Pohořelice 

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO:  
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Mým cílem je, aby Společenstvo Českých optiků a optometristů bylo místem, kde budeme 

společně řešit problémy našeho oboru, slušně a bez osobních ambicí a útoků a směrovat ke 

společnému zájmu, a to, aby obory Optika i Optometrie mohli provozovat pouze odborníci.  

Myslím si, že výběr, prodej a zhotovení brýlí patří do rukou optika či optometristy a měření 

zraku je věcí odborně vzdělaného optometristy. Oba obory, ať jsou provozovány společně 

nebo samostatně, mají své nezastupitelné místo, jsou to obory, které si potřebují vydobýt a 

ukotvit svou pevnou pozici, jasně a srozumitelně. Potenciál zde vidím i ve školství, např. v 

dálkovém studiu nebo dovzdělávání.  

Pokud nenastavíme jasná pravidla, tak mohou všemožní jedinci, kterým nejde o obor, ale 

pouze o prospěch, náš obor degradovat a poškodit (např. internetový prodej, prodavači bez 

odborného vzdělání, prodejní automaty, atd.).  Ráda bych na této složité, ale důležité cestě 

byla nápomocná.  Dokážu se velmi nadchnout pro věc, které věřím a která má smysl, jsem 

schopna za ni bojovat s veškerou mou silou, energií a zkušenostmi. 

další informace: 

Věřím ve slušnost, toleranci a sílu pozitivní energie. Nerada se vzdávám. 

 

 

Zdeněk TRNKA, 49 let, Plzeň 

absolvované studium v oboru: 

Střední zdravotnická škola Merhautova, Brno 1985 

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, obor optometrie 1995 

profesní kariéra v oboru, místo působení: 

Od roku 1983 jsem byl zaměstnán v Státním podniku Oční optika. Pracoval jsem jako oční 

optik na provozovnách v Chebu, v Plzni, Rokycanech. Od roku 1990 jsem pracoval jako 

vedoucí optiky v Rokycanech.  

Od roku 1992 soukromě podnikám a v současné vlastním šest očních optik v Rokycanech, 

Plzni, Praze, Tachově. Poslední čtyři roky také učím na Vyšší odborné zdravotnické škole 

v Plzni (Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.). 

Obor Diplomovaný oční optik.  

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 

Jsme sdružení očních optiku a optometristů, musíme hájit obor a ne vytvářet oční ordinace, 

podporovat registrace a restrikce, spojené s zdravotnickým zákonem, vymanit se z kontroly 

SÚKLu a sjednotit podmínky pro podnikání. 

Kandiduji především proto, že nemohu dopustit, aby studenti a potencionální optometristé 

bez praxe rozhodovali o tom, za jakých podmínek se bude podnikat v mých a především ve 

vašich optikách. 

 

 

Bc. Kateřina VEVERKOVÁ, DiS., registrovaný optometrista, 36 let, Velká Dobrá 

člen SČOO od r. 2002 

absolvované studium v oboru: 

1998-2001: VOŠ Praha – Diplomovaný oční technik (DiS.) 

2001-2004: UPOL – Optometrie (Bc.) 

praxe v oboru: 

08-09/2001 Oční optika MUDr. Havránka, Praha – oční optik 

10/2001 – 05/2002 Optika Maja resp. Alfred Servis, Praha – oční optik 
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06/2002 – 06/2004 AM Optik studio, Praha – oční optik, odpovědný vedoucí 

07/2004 – 01/2008 mateřská resp. rodičovská dovolená 

02/2008 – 12/2009 Oculeus Kladno – oční optik, optometrista 

01/2010 – 04/2013 mateřská resp. rodičovská dovolená 

10/2011 – 12/2013 DS Optik, Praha – optometrista 

11/2013 – 01/2015 Optinyx,  Praha – optometrista 

od 09/2012  Ophtalea s r.o., Praha – oční optik, optometrista, odpovědný vedoucí 

 

důvody kandidatury: 

- zájem o obor a jeho budoucnost 

- upevnění a ujasnění pravidel a pravomocí očních optiků a optometristů, kontrola nad 

uznáváním odborného dozoru provozoven očních optik 

- podpora dalšího vzdělávání se v oboru optometrie, užší spolupráce se školami 

- spolupráce s očními lékaři 

__________________________________________________________________________ 

 

Mgr. Martin VRUBEL, Ph.D., 29 let, Brno 

absolvované studium v oboru: obor Optometrie na Lékařské fakultě MU, 2011 

profesní kariéra v oboru, místo působení: působím na Institutu výzkumu inkluzivního 

vzdělávání Pedagogické fakulty, Masarykovy univerzity. 

Specializuji se na problematiku osob slabozrakých a nevidomých, low vision, rehabilitaci 

osob se zrakovým postižením. Dále se věnuji problematice začleňování osob se zrakovým 

postižením do společnosti a odstraňování bariér veřejného prostoru. 

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: 

- Prosazuji rovný přístup jak k optikům, tak k optometristům a nezbytnost vzájemné 

spolupráce těchto oborů, při jasném vymezení vzájemných pracovních kompetencí. 

- Prosazuji zachování současného stavu – optometrista - zdravotnický pracovník, který se 

jako odborník specializuje na refrakci a aplikaci kontaktních čoček. 

- Hlásím se k vizi rozvoje oboru schválené na minulé valné hromadě SČOO. 

- Chci prosadit vypracování analýzy mapující zájem optiků o studium optometrie a případnou 

diskusi o možnostech otevření kombinovaného studia optometrie. 

- Chci prosadit změnu stanov SČOO, v rámci které by došlo ke změně způsobu volby revizní 

komise. Změna spočívá v přímé volbě členů revizní komise. Zabrání se tak v současné době 

platnému paradoxu, kdy se členy revizní komise stávají uchazeči s nejnižší voličskou 

podporou. 

další informace: 

Nabízím zkušenosti s jednáním s ministerstvy, hlavně Ministerstvem školství (MŠMT) – 

připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek, znalost legislativních procesů, zkušenosti s 

vedením schůzí a pracovních skupin.  

Rád bych svou prací přispěl k rozvoji optiky a optometrie v České republice. Deklaruji však 

též následující: Pokud bych byl zvolen, ale do představenstva by nebyli zvoleni zástupci 

optiků a optometristů hlásící se k vizi rozvoje oboru schválené na minulé valné hromadě 

SČOO (či pokud by se zvolenými zástupci nebyla možná dohoda na prosazování principů 

schválené vize) případně pokud by nebyla možná dohoda, díky níž bych mohl alespoň 

částečně prosadit výše uvedený program, v takovýchto případech na členství v 

představenstvu rezignuji. 
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RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., 61 let, Olomouc 

absolvované studium v oboru: VŠ, obor jemná mechanika optika, 1981 

profesní kariéra v oboru, místo působení: Odborný asistent, katedra optiky PřF UP Olomouc 

důvod kandidatury a záměr při vedení SČOO: přispět k rozvoji oční optiky a optometrie 

v soudu s evropským trendem. Přispět k součinnosti školství s profesní organizací. 

další informace: zastávám názor, že současná legislativa je dobře nastavena, umožňuje 

rozvoj oboru oční optika a optometrie.  

 



PLACENÁ INZERCE 
 

 
Přijmu očního optika nebo optometristu na hlavní pracovní poměr 
s nástupem co nejdříve 
 
Pracoviště Černošice, po-pá, víkendy volné. Stálý plat + osobní ohodnocení. 
Spojení z centra  Prahy 20 minut. 
Kontakt: Eva Voříšková 777 172 266, mail: eva@vidisskvele.cz 
 

 
Prodám oční optiku v centru Brna. Telefon: 727 957 400 
 

 
Nabízíme svařování titanových brýlí 
 
ZNZ DENT s.r.o. 
Na Chrupavce 422, 250 65 Líbeznice 
www.znzdent@post.cz, tel. 603 491 090, e-mail: znzdent@post.cz 
 

 
Hledáme očního optika nebo optometristu (Třebíč) 
  
Hledáme očního optika nebo optometristu na plný nebo částečný pracovní úvazek do 
oční optiky v Třebíči.  
Svůj životopis včetně fotografie posílejte na info@optika-krejci.cz.  
Více informací na telefonu 604 941 288 
 

 
Přijmeme očního optika nebo optometristu na hlavní pracovní poměr  
 
Nástup možný ihned i na částečný pracovní poměr. Odpovídající mzda.  
Optika Očko, Moravská Třebová 
e-mail: optikaocko@seznam.cz, tel.: 739 611 628 
 

 
Přenechám pronájem oční optiky na náměstí ve Slavkově u Brna 
 
včetně celého vybavení a zásob. Plocha cca 50 m, optika zavedená 25 let, možnost 
zřízení refrakční místnosti dle nových norem, solidní výše nájmu.  
Důvodem prodeje je odchod do důchodu.  
Kontaktní tel. 603 425 856, e-mail: smejkin@seznam.cz 
 

 
Nabízím pracovní místa na pozice oční optik a optometrista v Hradci Králové 
Kontaktní tel. 775 873 541. E-mail: doubrava.m@gmail.com 
 

 

mailto:eva@vidisskvele.cz
http://www.znzdent@post.cz/
mailto:znzdent@post.cz
mailto:info@optika-krejci.cz
mailto:smejkin@seznam.cz


          
 

 

POZICE: 

Product Specialist 

 

ZAMĚSTNAVATEL: 
Hoya Lens CZ a.s. je pobočkou japonské společnosti Hoya Corporation, která se specializuje 

na vývoj, výrobu a distribuci brýlových čoček, distribuci přístrojů pro centrování brýlových 

čoček a měření nejvhodnější korekce očních vad. Zákazníci a partneři společnosti jsou oční 

optiky. Hoya je inovativní společnost, která klade důraz na kvalitu lidí i produktů a ve svém 

oboru patří ke světové špičce. Společnost sídlí v Turnově. 

 

NÁPLŇ: 
 Výběr produktů a jejich uvádění na trh ve spolupráci s mateřskou společností 

 Nastavení a kontrola produktů v databázích společnosti, jejich vzájemné propojení 

s prodejními aplikacemi 

 Správa cen a cenových nastavení v interním reportovacím systému  

 Příprava ceníků a informování zákazníků o nových produktech 

 Návštěva zákazníků v terénu, školení o produktech a jejich použití pro zákazníky i 

zaměstnance 

 Práce s nejnovějšími objednávkovými a prodejními aplikacemi, trénink zákazníků 

v jejich používání, řešení jejich potřeb a požadavků 

 

 

POŽADAVKY: 
 SŠ, VŠ, optika nebo optometrie 

 angličtina, slovem i písmem 

 znalost praxe oční optiky výhodou 

 schopnost práce s databázemi, schopnost dobře se orientovat v číslech a údajích 

 komunikativnost, schopnost navazování kontaktů 

 spolehlivost, solidní vystupování, schopnost samostatné i týmové práce 

 uživatelská znalost MS Office  

 řidičský průkaz B 

  

 

NABÍZÍME: 
 zajímavá a samostatná práce  

 zázemí nadnárodní společnosti 

 možnost osobního i profesního rozvoje 

 příjemné pracovní prostředí a adekvátní ohodnocení 

 

 

KONTAKT: 
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš životopis v českém i anglickém jazyce na 

email: info@hoyavision.cz 


