
 

 

 

 

 

 

 

Zápis z 6.valné hromady Živnostenské 
komory českých očních optiků  

 

Konané 8.listopadu 2022 v hotelu Akademie Naháč , 

Komorní Hrádek 277,257 24 ,Chocerady  

 

 

Program:  

1) zahájení  

2) volba předsedajícího VH , zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora 

3) schválení nových členů  

4) zpráva o činnosti ŽKČOO 

5) zpráva o hospodaření  

6) diskuze  

7) závěr 
 

 

 

 

 



 

 

ad. 1) Zahájení 
 
V úvodu prezident ŽKČOO p.Hanzlíček Jindřich PhDr. Ing. DiS. všechny srdečně přivítal a 
zároveň všem poděkoval za účast na 6. valné hromadě ŽKČOO. 
  

ad. 2) Volba předsedajícího VH , zapisovatele , ověřovatele zápisu, skrutátora 

Následovalo zvolení předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, 
skrutátora  

Předsedající: Petr Daňek 

Zapisovatel: Angelika Nováková 

Ověřovatel zápisu: Iva Janíčková 

Skrutátor: Karel Žolnierčík  

Následovalo ověření usnášení schopnosti 6.VH ŽKČOO: 

Usnášení schopnost: počet přítomných řádných členů případně jejich zástupců. 

Prezenční listina-k nahlédnutí v sekretariátu. 

Valná hromada byla uznána za usnášeníschopnou, neboť byly splněny podmínky 
vyplývající z článku X. odst. 5 stanov a to účast nejméně 10% řádných členů spolku, což v 
danou chvíli bylo 13 řádných členů. 
 
Pro upřesnění byly stanoveny podmínky hlasování - hlasující stávající řádní členové 
ŽKČOO - modré hlasovací lístky. Změny byly schváleny, pakliže byly odsouhlaseny 
nejméně 2/3 přítomných členů spolku (čl. X. odst. 8. stanov). 

 

ad.3) Schválení nových členů: 

Pan Petr Daněk přečetl celý seznam zájemců o řádné členství: 

- Stingo optical Fashion s.r.o – Martina Zadražilová 

- Harcula Petr -přechod PO na FO 

- Omnia Optik 

- Diverse vision 

 

Bylo konstatováno, že pokud má někdo z řádných členů nějaké výhrady k přijetí některého 
z nově přijímaných zájemců o členství ve spolku, ten bude ze seznamu vyjmut a bude o 
něm hlasováno samostatně, o ostatních bude hlasováno společně. Proti novým členům 
nebyla vznešená žádná námitka. 



 

 

Výsledek hlasování: 

Navržení zájemci o členství dle předloženého seznamu byli přijati za řádné členy spolku. 
Přítomných 13 řádných členů bylo pro. Proti bylo 0 .Zdrželo se hlasování 0. 

 

ad.4) Zpráva o činnosti ŽKČOO: 

p.Martin Suder nejdříve přednesl stručnou rekapitulaci za období 2021-2022.  

 

1. Pravidelné schůze představenstva. 

2. Komunikace s našimi členy i s nečleny, která probíhala formou e-mailové komunikace. 
Důležité informace jsme posílali přímo e-mailem našim členům a současně byly vystaveny 
na FB profilu.  

3. Vznikl nový web ŽKČOO za pomoci pana Lukáše Maštalíře – nového správce webu. 

4. Členská základna - aktuální počet členů 103 + 1 student. Od poslední VH ukončeno 4 
členů, přihlášeno 2 + 1| student.  Nečlenové a poradenská pomoc (podnikání, úřady 
apod.) Menší členská účast – vnímáme období po Covidu – lidé více zůstávají doma.  

5. Jednání se Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR a HK ČR účasti na jednáních a 
valných hromadách SPŽ ČR a HK ČR, jimiž jsme členy a další institucemi, které se 
dotýkají činnosti optiků jako např. SÚKL.  

6. Mistrovské zkoušky – Mistr oční optiky - Vytvořili jsme standardy pro ověření mistrovské 
kvalifikace. Připravili jsme tzv. Rodný list mistra řemesla v oboru oční optika a obsahovou 
náplň zkoušek včetně vypracování okruhů. Mistrovskou zkoušku má pod správou HK ČR 
spolu s Autorizovanými profesními společenstvy. ŽKČOO má autorizaci u HKČR jako 
profesní společenstvo očních optiků, tím máme významné postavení v připomínkování 
legislativy a v dalších oblastech živnostenského podnikání. Přiřazení úrovně mistrovské 
kvalifikace podle evropského rámce kvalifikací (EQF) – přiřadí MŠMT (8 úrovní)  

7. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Novela zákona o veřejném zdravotním 
pojištění (48/1997 Sb.) účinnost této novely je od 1.1.2022.  

8. E-poukazy Od 1.5.2022 je plně funkční. Zákon 89/2021 Sb. o zdravotnických 
prostředcích.  

9. Problém úhrad z FKSP -Řešili jsme stále problémy s úhradami z FKSP hlavně u 
veřejnoprávních institucí a to neoprávněné požadavky na prodej a výdej brýlí pouze 
zdravotnickým zařízením. Bohužel jsme nezjistili zdroj těchto diskriminačních požadavků a 
tak se stále setkáváme s tím že nejčastěji účetní ze škol a malých úřadů mají tendenci si 
vykládat předpisy po svém.  

10. Právní poradenství - Pokračuje spolupráce s právní kanceláří JUDr. Macha, 
specializovanou na zdravotnické právo. JUDr. Mach je vedoucím právní kanceláře ČLK.  

11. Semináře Proběhlé semináře v 2021 – Ostrava, Brno (H.K. - zrušeno) Proběhlé 
semináře v 2022 - Brno, Praha, K. Vary, Ostrava, Ústí n/L., Hradec Králové. 



 

 

 Pro letošní rok jsme opět získali dotační příspěvek na projekt seminářů od MPSV, ovšem 
je potřeba zmínit náročnost přípravy prezentací, cestování a celková organizace a 
příprava jednotlivých seminářů. 

ad. 5) Zpráva o hospodaření ŽKČOO 

Přednesl Jindřich Hanzlíček. 

Viz příloha k zápisu. 

 

ad 6) Diskuze: 

- p. Vít Kolínský požádal o upřesnění sazby DPH u slunečních brýlí 21% 
a 15% při prodeji sluneční brýle-dioptické sluneční brýle 

- p. Vít Kolínský přednesl návrh na semináře a školení – prodejní 
dovednosti 

- p.Jindřich Hanzlíček připomenul nutnost podpisu při refrakci – záruka na 
rekrakci 

- p.Jindřich Hanzlíček připomenuj odvody za zaměstnance  

- p. Martin Suder připomenul povinnost datové schránky od 1.1.2023  

- p. Petr Daněk připomenul zvážení témat na semináře pro rok 2023 
,rekvalifikace , přednášky ve školách 

 

 

 

ad 7) Závěr 

Petr Daněk poděkoval přítomným za jejich účast a valnou hromadu ukončil. 

 

Zapsáno dne 8.11.2022 

Zápis zapsala: Angelika Nováková 

Zápis ověřila: Iva Janíčková 


