
 
 

VI. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 
Rozdílová tabulka návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy 

všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství 
 

Navrhovaný právní předpis  
 

Vyhláška č. ….., kterou se mění vyhláška č. 187/2009 
Sb. 

Odpovídající předpis EU  
 

Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací 
Směrnice 2013/55/EU, kterou se mění 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a 
nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu („nařízení  
o systému IMI“) 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm., 
apod.)                  

Obsah - navrhovaná změna 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

CELEX č. Obsah - znění ve směrnici 

§ 2 písm. a)  

(1) Minimální požadavky k získání 
odborné způsobilosti k výkonu povolání 
lékaře jsou 

a) absolvování nejméně šestiletého 
prezenčního studia, které obsahuje 
nejméně 5500 hodin teoretické a 
praktické výuky, což lze vyjádřit 
rovněž v odpovídajících kreditech 
kreditního systému ve 
vysokoškolském vzdělávání 
používaného v evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání (dále jen 
„kreditní systém vysokoškolského 
vzdělávání“), 

Čl. 1 bod 18   32013L0055 

Celková doba základní lékařské odborné přípravy 
zahrnuje nejméně pět let studia, což lze vyjádřit 
rovněž                                   v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně                     5 
500 hodinách teoretické a praktické výuky na vysoké 
škole nebo pod dohledem vysoké školy. 
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§ 3 odst. 2 
písm. a)  

(2) Minimální požadavky k získání 
odborné způsobilosti k výkonu 
povolání zubního lékaře jsou  
  
a) absolvování nejméně pětiletého 
prezenčního studia, které obsahuje 
nejméně 5000 hodin teoretické a 
praktické výuky, což lze vyjádřit 
v odpovídajících kreditech 
kreditního systému 
vysokoškolského vzdělávání, 

 
Čl 1 bod 26 32013L0055 

Celková doba základní odborné přípravy v oboru 
zubního lékařství zahrnuje nejméně pět let výuky 
předmětů vyjmenovaných v příloze V bodě 5.3.1, 
spočívají v nejméně 5 000 hodinách řádné teoretické 
a praktické výuky, a to na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou 
úrovní nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž tuto 
výuku lze vyjádřit rovněž v odpovídajícím počtu 
kreditů ECTS. 

§ 4 odst. 1  

§ 4 
Studijní program farmacie 

 
(1) Studijní program farmacie 

zahrnuje alespoň tyto 
základní předměty: 
 

a) biologie, 
b) fyzika a biofyzika, 
c) všeobecná a 
anorganická chemie, 
d) organická chemie, 
e) analytická chemie, 
f) farmaceutická chemie 
, 
g) farmaceutická 
analýza , 
h) všeobecná a 
aplikovaná (lékařská) 
biochemie, 
i) anatomie a fyziologie; 
lékařská terminologie, 
j) mikrobiologie, 
k) farmakologie a 
farmakoterapie, 

Příloha V bod 
5.6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

32005L0036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.6 FARMACEUTI 
 
5.6.1 Studijní program pro farmaceuty 
 
— botanika a zoologie 
— fyzika 
— všeobecná a anorganická chemie 
— organická chemie 
— analytická chemie 
— farmaceutická chemie, včetně analýzy léčiv 
— všeobecná a aplikovaná (lékařská) biochemie 
— anatomie a fyziologie; lékařská terminologie 
— mikrobiologie 
— farmakologie a farmakoterapie 
— farmaceutická technologie 
— toxikologie 
— farmakognose 
— právní úprava povolání a případně profesní etika. 
 
Poměr mezi teoretickým a praktickým vzděláním musí 
k zachování univerzitní povahy studia u každého 
předmětu ponechávat dostatečně významné místo 
teorii. 
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l) farmaceutická 
technologie, 
m) toxikologie, 
n) farmakognosie , 
o) právní úprava výkonu 
povolání farmaceuta, 
profesní etika, 
p) lékárenství, včetně 
farmaceutické péče, 
q) klinická farmacie. 

 

 

§ 4 odst. 2 
písm. a) 

Minimální požadavky k získání 
odborné způsobilosti k výkonu 
povolání farmaceuta jsou  

 
a) absolvování nejméně pětiletého 

prezenčního studia, které 
obsahuje nejméně 4 roky 
teoretické a praktické výuky5) 
,což lze vyjádřit v 
odpovídajících kreditech 
kreditního systému 
vysokoškolského vzdělávání, a 
nejméně 6 měsíců praxe v 
lékárně  
 

 
Čl. 1 bod 33 

32013L0055 

2. Doklad o dosažené kvalifikaci farmaceuta musí 
potvrzovat absolvování odborné přípravy v trvání 
nejméně pěti let, kterou lze navíc vyjádřit v 
odpovídajících kreditech ECTS a která zahrnuje: 
a) nejméně čtyři roky řádné denní teoretické a 
praktické výuky na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou 
úrovní nebo pod dohledem vysoké školy; 
b) v průběhu nebo na konci teoretické a praktické 
výuky nejméně šest měsíců praktického výcviku v 
lékárně otevřené pro veřejnost nebo v nemocnici pod 
dohledem farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice. 
Studium uvedené v tomto odstavci zahrnuje alespoň 
program uvedený v příloze V bodě 5.6.1. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o 
změny seznamu stanoveného v příloze V bodě 5.6.1 
za účelem jeho přizpůsobení vědeckému a 
technickému pokroku, včetně vývoje farmakologické 
praxe. 
Úpravy uvedené v druhém pododstavci nesmí mít za 
důsledek změnu stávajících základních legislativních 
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zásad členských států týkajících se struktury povolání, 
pokud jde o odbornou přípravu a podmínky pro přístup 
fyzických osob. Tyto změny musí respektovat 
odpovědnost členských států za organizaci svých 
vzdělávacích systémů dle čl. 165 odst. 1 Smlouvy o 
fungování EU. 

§ 4 odst. 2 
písm. b) a 
písm. c) 

b) znalosti o  
1. léčivech a látkách použitých 

při výrobě a přípravě léčivých 
přípravků5), jejich bezpečném a 
účelném použití, účinnosti a 
indikacích, kontraindikacích, 
lékových interakcích, dávkování a 
způsobu užití, zdravotní prevenci při 
práci s farmaceutickými přípravky, 
chemickými, karcinogenními a 
mutagenními látkami a látkami 
toxickými pro reprodukci,  

2. metabolismu a účincích 
léčiv5), o farmakokinetice, jakož i o 
účincích toxických látek a o způsobu 
užívání léčiv,  

3. farmaceutické technologii, o 
pre-klinickém a klinickém hodnocení 
léčiv a o klinické farmacii,  

4. vědeckých a praktických 
poznatcích umožňujících poskytovat 
náležité informace o léčivech a 
spolupracovat s ošetřujícími lékaři při 
optimalizaci farmakoterapie u 
konkrétních pacientů,  

čl. 44 odst. 3 32005L0036 

Odborná příprava farmaceutů zaručí, že dotyčná osoba získala 
tyto znalosti a dovednosti:  
 
a) přiměřené znalosti o lécích a látkách použitých při výrobě 
léků;  
b) přiměřené znalosti o farmaceutické technologii a fyzikálním, 
chemickém, biologickém a mikrobiologickém testování léčiv;  
c) přiměřené znalosti o metabolismu a účincích léčiv, jakož i o 
účincích toxických látek a o způsobu užívání léčiv;  
d) přiměřené znalosti k vyhodnocení vědeckých údajů 
týkajících se léčiv umožňující poskytovat náležité informace na 
základě těchto znalostí;  
e) přiměřené znalosti o právních a jiných požadavcích 
souvisejících s lékárenskou praxí. 
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5. přípravcích k podpoře zdraví a 
o zdravotnických prostředcích,  

6. základních právních 
předpisech souvisejících s výkonem 
povolání farmaceuta,  

7. poskytování odborných 
informací o léčivech,  

8. radiační ochraně4),  
9. profesní etice kontaktu farmaceuta 
s pacientem,  

10. problematice financování 
zdravotnictví a základních 
ekonomických vztahů, znalost 
základů managementu, 

11. základech řízení kvality 
poskytované zdravotní péče a o 
zajištění bezpečí pacientů 
c) dovednosti při  

1. přípravě lékových forem 
léčivých přípravků,  

2. výrobě a kontrole léčiv,  
3. skladování a distribuci léčiv u 

distributora léčiv,  
4. přípravě, kontrole, 

skladování a výdeji léčivých 
přípravků v lékárnách,  

5. praktické komunikaci s 
pacientem s důrazem na práva 
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pacientů a jejich uplatňování. 
 
 

Číslo předpisu EU (kód celex)  Název předpisu EU 

32005L0036 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací 

32013L0055 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, 
kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení 
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu („nařízení  
o systému IMI“) 
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