Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane

,

v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 31.01.2020, Vám podáváme následující
informace.
Oční optika je ohlašovací vázanou živností, kdy fyzická osoba musí splnit, kromě všeobecných
podmínek, tj. plné svéprávnosti a bezúhonnosti, také odbornou způsobilost pro získání tohoto
živnostenského oprávnění.
Obsahovou náplní
živnosti
se rozumí individuální zhotovení, výdej a opravy korekčních
zdravotnických prostředků, zjištění polohy zornic, inklinace a prohnutí brýlového středu a dalších
parametrů potřebných ke zhotovení optických korekčních zdravotnických prostředků určených do
dálky, na čtení nebo jinou pracovní vzdálenost. Měření a vyhodnocení parametrů potřebných ke
zhotovení optických korekčních zdravotnických prostředků, přepočet lékařem nebo optometristou
stanovené dioptrické hodnoty astigmatické korekce a výpočet změny korekce vzhledem k její konečné
poloze před okem, přizpůsobení zhotoveného optického korekčního zdravotnického prostředku
rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňovala funkční, hygienické, bezpečnostní a estetické požadavky.
Podávání odborných informací o způsobu používání optických korekčních zdravotnických pomůcek a
jejich údržbě, poradenství při výběru korekčních obrub, doporučení vhodných druhů a úprav brýlových
čoček.
V rámci živnosti lze provádět též prodej a opravy brýlových obrub, hromadně zhotovovaných
optických korekčních zdravotnických prostředků, slunečních a ochranných brýlí. Prodej příslušenství
k brýlím a kontaktním čočkám, pomůcek a prostředků určených k údržbě, k ochraně optických
korekčních zdravotnických prostředků a ochranných prostředků zraku (například pouzdra na brýle,
utěrky a kapaliny určené k čištění brýlových čoček).
Odborná způsobilostí pro tuto živnost se rozumí:
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.
Doložení praxe v oboru se rozumí např. pracovní smlouva nebo potvrzení zaměstnavatele, že pro něho
uvedená osoba v období od - do vykonávala uvedenou činnost. Pro tento účel byl zdejším úřadem
vyhotoven
formulář
„Potvrzení
o
praxi“,
který
je
možné
nalézt
zde:
http://www.olomouc.eu/podnikatel/zivnostenske-podnikani/formulare-a-pokyny
Z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmé, v jakých činnostech a po jakou dobu byla praxe
vykonávána. Není možné potvrdit praxi zaměstnavatelem v případě, že ten v daném oboru nepodniká,

konkrétně nemá na daný předmět podnikání vystavené živnostenské oprávnění, potažmo má tuto
živnost přerušenou, pozastavenou nebo zrušenou na dobu, na kterou má být vystavena praxe.
V případě ustanovení odpovědného zástupce, za předpokladu, že sama ohlašující osoba podnikatele
nesplňuje odbornou způsobilost pro výkon živnosti, je zapotřebí, aby k ohlášení živnosti doložila
současně tzv. „Prohlášení odpovědného zástupce“, formulář prohlášení je možné nalézt a stáhnout zde:
http://www.olomouc.eu/podnikatel/zivnostenske-podnikani/formulare-a-pokyny
Za předpokladu, že odpovědný zástupce není přítomen při ohlášení živnosti, je zapotřebí, aby jeh
podpis byl úředně ověřen.
K ohlášení požadované živnosti je potřeba tedy doložit:







platný doklad totožnosti ohlašovatele živnosti,
doklad o zaplacení správního poplatku, za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je
ohlašována jedna či současně více živností se hradí poplatek ve výši 500,- Kč (zaplatit je možný
v hotovosti eventuálně platební kartou v pokladně úřadu),
doklad prokazující odbornou způsobilost ohlašovatele nebo odpovědného zástupce, doklady
o vzdělání je zapotřebí doložit vždy v originále a kopii, a to pro ověření na místě, případně
v úředně ověřené kopii. Úředně ověřená kopie se ohlašovateli nevrací. Doklad o praxi nemusí
být úředně ověřen,
prohlášení odpovědného zástupce, za předpokladu jeho ustanovení. Zmíněný vyplněný
formulář, podepsaný na místě odpovědným zástupcem, případně ohlašovatelem, dokládá-li
odbornou způsobilost sám, v případě, že odbornou způsobilosti dokládá za něj odpovědný
zástupce a není přítomen ohlášení živnosti, jeho podpis musí být úředně ověřen. Je zapotřebí
uvést, že v případě ustanovení odpovědného zástupce je třeba dbát na to, aby podnikatel
zajistil výkon živnosti taktéž osobou, která odbornou způsobilost splňuje. U oční optiky musí
tato osoba splňovat prakticky totožné podmínky jako ustanovení u živnosti coby odpovědný
zástupce, nesplňuje-li ohlašovatel ani jednu z těchto podmínek, za předpokladu ustanovení
odpovědného zástupce, nemůže živnost osobně vykonávat. Podmínky jsou stanoveny v příloze
č. 5 k živnostenskému zákonu, který je k nalezení v souboru pod názvem „Živnostenský zákon
přílohy.“
zde:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravnipredpisy/zivnostensky-zakon--166698/

Ohlášení živnosti je možné učinit u kteréhokoli z obecních živnostenských úřadů v České republice.

