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Přeregistrace dosavadního NZZ | Členské příspěvky 2012

POZOR DŮLEŽITÉ!
PRO PROVOZOVATELE NESTÁTNÍCH
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. (NZZ)

Na základě zákona 372/2011 (zákon o zdravotních službách), který vstoupil 

v platnost 1. 4. 2012 je třeba podat žádost na přeregistraci dosavadního NZZ,

a to nejpozději do konce roku 2012. Pokud tak provozovatel NZZ neučiní,

jeho NZZ automaticky zanikne k 1. 4. 2015 (372/2011 §121).

POZOR! Po 31. 12. 2012 nebude možné přeregistraci provést a provozovatel bude muset znovu žádat o registra-
ci, ovšem již podle zákona 372/2011 a následných vyhlášek 92/2012 a 99/2012 (předpisy na minimální technické 
vybavení a personální zabezpečení).

Žádost se podává příslušnému magistrátu, nebo KÚ, kde je NZZ registrováno. Příslušný úřad vydá rozhodnutí 
o přeregistraci (oprávnění k poskytování zdravotních služeb) nejpozději do 31. 3. 2015

Tato změna se týká všech NZZ a mělo by se jednat pouze o administrativní úkon. To znamená, že by neměly být 
požadovány další doplňující dokumenty, vybavení atd.

Odkaz na stažení formuláře (Magistrát hl. m. Prahy):
http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/formulare_udeleni_opravneni/index.html

Žadatelé o nové registrace žádají nově o „oprávnění k poskytování zdravotních služeb“ podle zákona 372/2011 
ke stejnému úřadu jako dříve žadatelé o NZZ
Postup je v podstatě stejný.
Došlo pouze k jedné významné změně, a to, že úřad nedává souhlas s věcným a personálním vybavením jako 
doposud, ale žadatel stvrzuje podpisem, že všechny podmínky splnil. Úřad je oprávněn dodržování vyhlášky 
kontrolovat.
Nově také úřad přiděluje IČ místo statistického úřadu, pokud již žadatel nemá IČ přiděleno živnostenským úřa-
dem.

Členské příspěvky za rok 2012 ve výši 400 Kč 

plaťte převodem na číslo účtu 162173369/0800.

Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Bez toho nelze přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena 
ČKS, o.s.

Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských příspěvcích za rok 2011 (ze dne 12. 4. 2012) a za rok 2010 
a 2011 (ze dne 4. 6. 2012) může zaplatit dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2012.

Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2012) již zaplacené, považujte tuto informaci za bezpředmětnou.

o

Členské příspěvky 2012
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XIX. výroční sjezd ČKS, o.s.

POSLEDNÍ MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT 

XIX. výroční sjezd ČKS, o.s. se koná ve dnech 2.– 4. listopadu 2012 ve Sportovním 

centru Nymburk. Patrně naposled v tomto prostředí! Nenechte si ujít tuto 

příležitost!

Pozvánka s přihláškou je také na stránkách ČKS.
www.cks.cz

( ( (

Rada ČKS požádala Českou lékařskou komoru 
o akreditaci sjezdu a na základě jejího rozhodnutí 
může účastník – oftalmolog získat 15 kreditů. Komi-
se Společenstva českých optiků a optometristů pro 
udělování kreditů v systému kontinuálního vzdělá-
vání optometristů přidělila XIX. výročnímu sjezdu 
12 kreditů.

( ( (

Tradiční i některé zcela nové akce:
Odborný program na vysoké úrovni, výstava fi rem, 
workshopy zdarma, společenský večer, sportovní 
turnaje, možnost zapůjčení kol.
Sledujte internetové stránky ČKS (www.cks.cz). Od-
borný program na nich bude uveden a průběžně 
upřesňován. Máme přislíbené zajímavé přednášky 
na téma mechanické vlastnosti kontaktních čoček, 
cílený transport léčiv při nádorových onemocně-
ních, praktické náhledy na aplikaci kontaktních čoček 
v oční ordinaci. Mgr., MUDr. Mlynářová přednese 
přednášku o právních aspektech aplikace kontakt-
ních čoček. Kromě svého vystoupení v hlavním od-
borném programu povede i právní poradnu pro jed-
notlivé zájemce.

Nabízíme možnost jak relaxačního vyžití, jako jsou 
například vířivka, masáže, sauna, tak i sportovního: 
bazén, tenis, stolní tenis, odbíjená apod. A v přípa-
dě pěkného počasí je možno využít přilehlého par-
ku a cest kolem Labe k procházkám, anebo k in-line 
bruslení.

Chystáme i nové akce rozšiřující dosavadní nabídku 
jak kulturního tak sportovního vyžití (fi lmová kavár-
na v sobotu odpoledne po Valné hromadě, závod 
v běhu respektive na in-line bruslích).
V pátek večer k tanci a poslechu hraje DJ Aquaman.
Na všechny uvedené akce Vás srdečně zveme.

( ( (

V rámci sjezdu se uskuteční Odborný seminář ab-
solventů a jeho součástí bude opět Soutěž o nejlepší 
příspěvek. – Hlavní cenou pro vítěze bude bezplatná 
účast na XX. výročním sjezdu ČKS v roce 2013.

Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni 
a oceněni v průběhu slavnostního večera.

( ( (

Součástí sjezdu, jako každý rok, bude Valná hroma-
da, která je nejvyšším orgánem České kontaktologic-
ké společnosti. Činnost společnosti můžete ovlivnit 
svým aktivním přístupem. Spolurozhodujte o životě 
ČKS, o.s.! VH začíná v sobotu v 15 hodin.

( ( (

Cena pro studenty (platí i pro absolventy studia 
v roce 2012) 2 800 Kč

Speciální nabídka pro účastníky ze Slovenska
3 400 Kč

Těšíme se na společně strávený příjemný podzimní 
víkend.

( ( (

Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto fi rmy: 
Alcon divize spol. Novartis
Baush & Lomb
CooperVision
Johnson & Johnson divize Vision Care
Oculus
Ursapharm
Wichterle & Vacík

( ( (

Důležitá data spojená 
s XIX. výročním sjezdem ČKS, o.s.

Pozdní platba 
(pro člena ČKS 4 000 Kč) od 11. 10. 2012

Stornopoplatky
do 28. 10.2012 – 50%
od 29. 10. 2012  – 100%

Termín konání 2. – 4. 11. 2012

Zúčastnit se můžete jak celého sjezdu, tak i pouze 
jednoho nebo dvou dnů. 
Cena bude úměrně přizpůsobena.

o
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XIX. výroční sjezd ČKS, o.s.

PROGRAM XIX. VÝROČNÍHO SJEZDU ČKS
NYMBURK, 2.–4. 11. 2012

PÁTEK 2. 11.

9.00–12.30 Registrace
 (dále průběžně)

12.30 Oběd

14.00 Zahájení sjezdu a otevření výstavy

14.15–16.20 Přednášky
14.15–14.40  Ulbrich K.:
 Polymery a polymerní systémy pro 
 cílenou dopravu léčiv
14.40–15.05 Wichterle K.:
 Mechanické vlastnosti kontaktních 
 čoček
15.05–15.30  Rezek  P.:
 Vliv víček na nošení kontaktních čoček
15.30–15.55 Baštecký R.:
 Technika otázek při subjektivní refrakci
15.55–16.20 Mlynářová.D.:
 Právní aspekty aplikace kontaktních
 čoček

16.20–16.45 Přestávka

16.45–17.10 Přednášky
16.45–17.05 Pitaš A., Topinková A.:
 Praktické náhledy z oční ordinace na
 aplikaci kontaktních čoček z pohledu
 zdraví a ekonomické stránky
17.10–17.35 Cendelín J.: 
 Kouzlení s akomodací 
17.35–18.00 Bělíková J.:
 Aktuální poznatky v problematice 
 progrese myopie
18.00–18.25 Zobanová A., Zobanová B.:
 Užití hranových fi ltrů v oftalmologii

18.25–19.00 Panelová diskuse Mýty v kontaktologii
 (J. Michálek, J. Cendelín, P. Rezek)

19.00 Večeře

SOBOTA 3. 11.

7.30 Snídaně

8.45–15:00 Odborné přednášky
8.15–8.30 Plesník J.:
 Roztoky a barvení
8.30–8.55 Ferrová K., Rozprávková A., 
 Mahelková G.:
 Neinfekční komplikace při nošení 
 kontaktních čoček
8.55–9.20 Mahelková G.:
 Povrchové eroze oka a její komplikace
9.20–10.00 Opltová D.: 
 Moderní refrakční řešení pro každého
 pacienta
10.45–10.30 Dobřenský T.:
 Osvěžující pohled na aplikaci torických  
 kontaktních čoček

10.30–11.00 Přestávka

Odborné přednášky s praktickými ukázkami 
11.00–11.45 Aplikace multifokálních kontaktních
 čoček – J. Balíková
 Suché oko – J. Balíková
 Předvedení přístroje Keratograf 5 
 – nové možnosti měření – Z. Siegel
11.45–12.30 Diagnostika suchého oka 
 – Z. Veselá Flórová
 Mechanismus stabilizací torických 
 kontaktních čoček – Š. Marko
 Proč je ochrana očí před UV zářením
 tak důležitá – a proč a jak ji „prodat“
 zákazníkům – M. Falhar

12.30–13.30 Oběd

Odborné přednášky s praktickými ukázkami 
13.30–14.15  Jak (ne)prodat kontaktní čočky 
 – J. Vrba
 Nové revoluční aplikace na iPad pro
 měření zraku – B. Poštolková

velkolepé turnaje
velkolepé turnaje

vířivkavířivkaklubové kinoklubové kino
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XIX. výroční sjezd ČKS, o.s.

 Vylepšené vlastnosti progresivních 
 čoček – B. Poštolková
14.15–15.00 Proč jsou někteří tak úspěšní při 
 aplikaci multifokálních čoček 
 – T. Dobřenský
 Jak dosáhnout vyššího pohodlí 
 s kontaktní čočkou – T. Dobřenský
 Duette, nové hybridní čočky 
 ze silikon-hydrogelu – A. Sendler  
15.00–16.00 Valná hromada

16.45 Kinokavárna

16.00–19.00 Volno – turnaje

20.30  Slavnostní večeře (přípitek 20.45)

NEDĚLE 4. 11.

8.00 Snídaně

9.00–11.20 Odborný seminář absolventů 
9.00–9.20 Bc. Kudláčková E.: 
 Korekce brýlemi 
 a kontaktní čočkou – srovnání 
 možností, výhod  a obliby 
 u respondentů různých věkových, 
 profesních a jiných skupin
9.20–9.40  Bc. Říhová M.:
 Komparace aplikace kontaktních čoček
 v zemích Evropské unie
9.40–10.00 Mgr. Vejvodová D.:
 Optometrické pracoviště dnes
10.00–10.20 Bc. Hlaváček J.:
 Vliv silikonhydrogelových kontaktních
 čoček na aberace oka 
10.20–10.40 Bc. Peikerová J.:
 Tvrdé diagnostické kontaktní čočky
10.40–11.00 Ing. Bendová D.:
 Silikonhydrogelové kontaktní čočky
 jednotlivých generací

11.00–11.20 Bc. Morávková K.:
 Výroba měkkých kontaktních čoček
 metodou soustružení

11.20–11.45 Přestávka

11.45–11.50 Vyhlášení nejlepších absolventských
 příspěvků
11.50–12.15 Giacintov P., Giacintová R.: 
 Korekce iregulárního astigmatismu 
 po traumatu rohovky při autohavárii
 RGP kontaktní čočkou   
12.15–12.40 Sendler A.:
 Protetické čočky 
12.40–13.05 Vaverka J.: 
 Problematika aplikace kontaktních 
 čoček na suché oko
13.05–13.30 Michálek J.:
 Historie a současnost české 
 kontaktologie
 Retrospektiva, zhodnocení 
 a u končení sjezdu

13.30 Ukončení sjezdu

13.30 Oběd

Požadavky na technické parametry přednášek:  
Veškeré prezentace požadujeme v programu 
powerpoint, na USB klíči (výjimečně na  nosiči CD, 
DVD), a to ihned při registraci (povinné). Pokud se 
Vám podaří poslat prezentaci na e-mailovou adresu 
sekretariátu společnosti do středy 31. 10. 2012, 
15:00 hod, ušetříte sobě i organizátorům mnoho 
času a případné komplikace s prezentací.

Zodpovědná osoba za ČKS: Bc. Daniel Szarvas

Změna programu vyhrazena

o

vířivka posezení v kruhu přátelposezení v kruhu přátel

živá hudba
živá hudba

zápolení v bazénu
zápolení v bazénu
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Průzkum aplikace kontaktních čoček v ČR v roce 2012

Rádi bychom vás seznámili s výběrem výsledků letošního průzkumu v České republice, který proběhl 
začátkem tohoto roku. Věřím, že vás zaujme porovnání letošních výsledků s výsledky minulých ročníků. 
Výsledky mezinárodního průzkumu vám přineseme v průběhu února 2013.

Letos bylo do průzkumu v České republice zahrnuto 444 nositelů kontaktních čoček. Dotazník vyplnilo 52 
respondentů (43 optometristů a 9 oftalmologů). Délka jejich praxe se pohybovala od jednoho roku do 36 let, 
s průměrem 12 let. Většinou pracovali pro malá aplikační střediska.

PRŮZKUM APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK
V ČR V ROCE 2012
Bc. Alice Pešinová

Kontaktologická společnost se i letos zapojila do mezinárodního projektu 

International Contact Lens Prescribing, který má za cíl prozkoumat a analyzovat 

kontaktologickou praxi v různých částech světa. Projekt vede Dr. Philip Morgan, 

ředitel Eurolens Research, výzkumného střediska Univerzity v Manchesteru. 

Graf č. 1 – zobrazuje podíl mužů a žen mezi nositeli kontaktních 
čoček.

Graf č. 3 – zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých typů 
čoček podle jejich designu

Graf č. 2 – znázorňuje podíl nových aplikací a změnových apli-
kací. Procento nových aplikací letos zastavilo růst: (2007 – 52%, 
2009 – 55%, 2010 – 58%, 2011 – 63%, 2012 – 54%).

Graf č. 4 – zobrazuje pokračující nárůst podílu torických čoček 
od roku 2005. Trend je jednoznačně rostoucí. V letošním roce 
dosáhly torické čočky na celou 1/3 všech aplikací.

Zastoupení mužů a žen Typ uživatelů

Design čoček Torické čočky
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Graf č. 5 – zobrazuje rozdělení aplikovaných čoček podle frekvence výměny

Graf č. 7 – znázorňuje procentuální zastoupení aplikovaných čoček podle materiálu. 
Již v roce 2007 překonal silikonhydrogel nadpoloviční většinu všech aplikací a trend byl 
dlouhodobě rostoucí: viz graf č. 8 (2005 – 26%, 2006 – 37,1%, 2007 – 50,6%, 2009 – 58,9%, 
2010 – 66,3%, 2011 – 72,1%, 2012 – 67%). Letos se ovšem růst zastavil a procento 
zastoupení silikonhydrogelu dokonce pokleslo.

Graf č. 6 – v letošním roce se stabilizoval počet aplikací jednodenních čoček, pokles 
aplikací čtrnáctidenních čoček se poněkud zpomalil a měsíční čočky pokračují v nárůstu 
na úkor čtrnáctidenních

Frekvence výměny

Frekvence výměny – trend

Materiál měkkých čoček

Chcete zaslat naše katalogy, ceníky, letáky, 
plakáty, banery nebo stojany? Materiály 
máme k dispozici i v elektronické podobě.

Velké skladové zásoby. Objednávky do 16. 
hodiny expedujeme ještě téhož dne.

Jsme připraveni poskytnout naše zboží 
a  veškerou podporu k němu! Stačí se na 
nás obrátit:
aa  veveškškererouou ppododpoporuru kk nněměmu!u! SStatačíčí ssee nana 
nánáss obobrárátitit:t:

www. .cz

Wixi s.r.o.
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady

e-mail: info@wixi.cz, tel.: 325 513 052

VŠECHNY MODELY RAY-BAN

CRAZY ČOČKY - I DIOPTRICKÉ

KONTAKTNÍ ČOČKY

CRAZY ČOČKY  17 A 22 MM

PŘES 1000 MODELŮ POUZDER

BAREVNÉ ČOČKY - I DIOPTRICKÉ

ROZTOKY NA ČOČKY

OSTATNÍ DOPLŇKY

VELKOOBCHOD S KONTAKTNÍMI 
ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM,

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ
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