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Činnosti, pro které byla o.p.s. zřízena 

 

A) Dne 24.3.2011 na základě rozhodnutí  č.j. 250/ZD/11 Krajského úřadu Karlovarského 

kraje odbor zdravotnictví,  věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 8 odst. 

1 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve 

znění pozdějších předpisů vydal registraci nestátnímu zdravotnickému zařízení Prima 

Vizus, o.p.s. se sídlem Dolnická 21, Cheb k poskytování zdravotní péče v oboru 

ortoptista. 

 

Hlavní činností o.p.s. je organizování a provádění preventivního screeningového  

vyšetření zraku předškolních dětí a organizování a provádění zdravotní a osvětové činnost 

v oblasti prevence zrakových vad.      

 

Cílem vyšetření je včasné odhalení případných refrakčních (dioptrických) vad u dětí, 

zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku 

tupozrakosti. 

Speciální videokamera, kterou se vyšetření provádí, dokáže odhalit jak dioptrické vady, 

tak třeba patologické zakřivení optického aparátu oka nebo šilhavost. Pokud je některá 

z těchto vad při screeningovým vyšetření zjištěna, doporučíme dítě k podrobnému 

vyšetření očním specialistou a ten v případě potvrzení našeho nálezu může okamžitě 

zahájit korekci zjištěné vady zraku dítěte. 

                                           

V rámci vyšetření jsou nejčastěji diagnostikovány následující oční vady předškolních 

dětí:  

 

Hypermetropie – dalekozrakost 

Je refrakční vada, která je nejčastěji způsobená zkrácením předozadní osy 

oka, vzácněji zmenšenou lomivostí rohovky nebo čočky. Rovnoběžné 

paprsky, vstupující do oka, se spojují za sítnicí. Na sítnici tak vzniká neostrý 

obraz pozorovaného předmětu. Dalekozraké oko je považováno za oko 

neúplně vyvinuté. Velikou roli hraje dědičnost. 

Silně dalekozraké oko při malé akomodační šířce nevidí dobře na dálku ani na blízko 

 

Astigmatismus 

Je asférická refrakční vada, způsobená nejčastěji vrozenou vadou zakřivení 

rohovky. Rovnoběžné paprsky vstupující do oka se spojují v různých rovinách.  

Nemusí postihovat obě oči, může být jednostranný nebo se může lišit stupněm 

vady obou očí. Astigmatismus se může kombinovat s řadou dalších vad vidění, 

jako je myopie nebo hypermetropie. V této kombinaci vyvolává únavu očí a 

bolesti hlavy. 

I malý astigmatismus snižuje zrakovou ostrost. 

             

 

 

To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezjistí ani rodiče, jelikož dítě samo na problém 

neupozorní. Důsledkem špatného vidění může být zhoršená prostorová orientace, špatná 

motorika a koordinace pohybů dítěte. Oční vada je pak často odhalena až ve škole, kdy má 

dítě problémy se čtením a psaním. Pro včasné odhalení oční vady je proto preventivní 

vyšetření zraku nezbytné.  

 



Myopie – krátkozrakost 

Je nejčastěji způsobená prodloužením předozadní osy oka, vzácněji vyšší 

lomivostí optických prostředí – zvýšeným zakřivením rohovky. Rovnoběžné 

paprsky vstupující do oka se spojují před sítnicí. Na sítnici tak vzniká neostrý 

obraz pozorovaného předmětu. 

Myopické oko vidí dobře na blízko, do dálky vidí špatně.  

 

Strabismus – šilhání 

Je porucha funkční, navenek provázená asymetrickým postavením očí. Je to stav, kdy při 

fixaci určitého předmětu na blízko nebo do dálky se osy vidění neprotínají v témže bodě.  

Je vždy přítomna větší nebo menší porucha jednoduchého binokulárního vidění, tj. schopnost 

vidět oběma očima pozorovaný předmět jednoduše. 

 

Nystagmus – porucha oční motility 

Jsou to bezděčné, mimovolní pohyby očních bulbů, více nebo méně rytmické, opakující se 

v jistém sledu sem a tam. 

 

Anizometropie 

Je stav, při kterém není refrakce obou očí stejná. Anizometropie malého stupně je velmi častá. 

Větší anizometropie působí obtíže při akomodaci, je spojena s rozdílnou velikostí obrazů na 

sítnici. Je překážkou pro fúzi, čímž dochází k poruše jednoduchého binokulárního vidění. 

 

B) Dne 12.6.2013 na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje čj. 637/SZ/13  

a dne 9.1.2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje čj. 1374/SZ/13  

odbor sociálních věcí, věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 61 odst. 2 

písm. d)  zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

vydal pověření organizaci Prima Vizus, o.p.s. se sídlem Dolnická 21, Cheb k výkonu  

sociálně-právní ochrany dětí, kterou může vykonávat v místě: Cheb, od listopadu 2013 na 

adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb a ulice Husitská 2053, Sokolov. 

 

Jedná se o činnost v následujícím rozsahu: 

 

a) uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Zákona 

b) poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba 

uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b Zákona, při výkonu pěstounské 

péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, 

je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout. 

c) pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 

 

 

K 31.12. 2014 bylo uzavřeno 114 dohod o výkonu pěstounské péče.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.)  Vyhodnocení hospodaření 

 

 

a)  Hospodářský výsledek za rok 2014 činil 90 042,33 Kč (viz. bod e) výkazy) a převádí se 

v celé výši do fondu o.p.s.   

 

b)  Účelová dotace na screnningové vyšetření dětí byla poskytnuta od: 

 

-  Karlovarský kraj ve výši 150 000 Kč 

-  město Karlovy Vary  ve výši  30 000 Kč 

-  MČ Praha 17 ve výši 37 400 Kč  

-  město Ostrov ve výši 30 000 Kč  

 

Tyto dotace byly v plné výši vyčerpány a vyúčtovány poskytovatelům.     

 

- účelová dotace na výkon pěstounské péče byla poskytnuta ve výši 4 272 000 Kč a byla 

v celé výši vyčerpána 

 

 

c) K 31.12.2014 v o.p.s. pracovalo v průměrném přepočteném počtu 4,389 zaměstnanců, 

z toho 3,959 se zdravotním postižením, 8 zaměstnanců na DPP a 7 zaměstnanců na DPČ. 

Mzdové náklady činily 3 227 933 Kč. 

 

d) Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena k 31.12.2014, závazky 

z obchodních vztahů do lhůty splatnosti činily 627 677 Kč, pohledávky činily 265 246 Kč.     

 

 

e) finanční výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty  (v příloze)          

 

    

 

 

 

 

Mudr. Ing Robert Plachý 

Ředitel Prima Vizus, o.p.s.      
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