
 

III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

 

1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Zákonem č. 67/2017 Sb., kterým byl změněn zákon č. 95/2004 Sb.,  o podmínkách získávání 

a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 95/2004 Sb.“), došlo k zakotvení nového zákonného zmocnění k vydání prováděcího 

právního předpisu. Tímto prováděcím právním předpisem má být v souladu s ustanovením 

§ 37 odst. 1 písm. n) vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů. Tato vyhláška 

dále v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. p) a q) stanoví požadavky na teoretické 

znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení 

vzdělávání v základním kmeni a rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné 

absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni. 

K naplnění výše uvedeného zákonného zmocnění podle ustanovení § 37 odst. 1 písm. n), p) 

a q) je tedy nezbytné přijetí odpovídajícího prováděcího právního předpisu, bez něhož není 

možné vynucovat konkretizující požadavky kladené v obecném rámci zákonem 

č. 95/2004 Sb.  

Základní kmeny farmaceutů a délku vzdělávání v nich upravuje nově ustanovení § 11a zákona 

č. 95/2004 Sb. Celkem jsou definovány 2 základní kmeny farmaceutů (lékárenský 

a technicko-laboratorní). Délka vzdělávání v lékárenském kmeni je 18 měsíců a v technicko-

laboratorním kmeni 12 měsíců. Vyhláškou jsou pak stanoveny podrobné podmínky 

a náležitosti vzdělávání v jednotlivých základních kmenech.  

Vyhláška je členěna podle jednotlivých základních kmenů, kdy je u každého nejprve v první 

části upraveno členění specializačního vzdělávání a délka odborné praxe. Shodná je pro oba 

kmeny také povinnost absolvovat tzv. vzdělávací aktivity u pověřených organizací, což jsou 

teoretické kurzy (např. Neodkladná první pomoc pro farmaceuty nebo Prevence škodlivého 

užívání návykových látek a léčba závislostí).  Podrobně je pro každý kmen uveden rozsah  

a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po 

ukončení vzdělávání v základním kmeni. 

Obecně jde o absolvování povinné odborné praxe potvrzené školitelem s příslušnou 

specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle zákona č. 95/2004 Sb.  

v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem a absolvování 

povinných vzdělávacích aktivit (viz výše).  

V rámci druhé části je definován obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky 

na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce. 

Zde jsou podrobně popsány obsahové náležitosti jednotlivých kmenů specializačního 
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vzdělávání dle oborů, jak jsou uvedeny výše. Bez jejich vymezení není možné řádně, 

a především jednotně farmaceuty vzdělávat. Náležitosti se podrobně dělí na teoretické 

a praktické ve všech oborech vzdělávání.  

V neposlední řadě je třeba v souladu se zákonným zmocněním definovat technické a věcné 

podmínky vybavení jednotlivých akreditovaných pracovišť, tak aby bylo možné jejich splnění 

vynucovat. To je upraveno vždy ve třetí části u jednotlivých kmenů nazvané „Požadavky 

na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou 

pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání farmaceutů“. Tyto podmínky 

zpravidla vyplývají z obecných pravidel stanovených vyhláškou č. 92/2012 Sb. (technické 

vybavení) a vyhláškou č. 99/2012 Sb. (personální vybavení). Do této části prováděcího 

právního předpisu bude náležet rovněž určení typu pracoviště, v němž může být specializační 

vzdělávání v jednotlivých kmenech realizováno.  

Komplex jednotlivých částí vyhlášky musí zajišťovat, že každý školenec absolvuje nezbytné 

aktivity směřující k dosažení potřebné odborné kvalifikace k výkonu povolání farmaceuta 

v příslušném specializačním oboru. K zajištění jednotného přístupu ze strany jednotlivých 

akreditovaných pracovišť budou stanoveny shodné podmínky na jejich vybavení, jak věcné 

tak technické a personální. Podrobněji je obsah jednotlivých kurzů specializačního vzdělávání 

a požadavky na věcné a technické vybavení akreditovaných pracovišť popsán ve vlastním 

textu přílohy vyhlášky. 

Hlavním principem navrhované právní úpravy je vyjít v maximální míře z existujících 

vzdělávacích programů, které byly vypracovány ve spolupráci s odborníky v daných oborech 

a v praxi se osvědčily. Jelikož však většina vzdělávacích programů pro farmaceutické obory 

byla vydána v roce 2005, bylo nutné existující programy ve spolupráci s Institutem 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví aktualizovat, případně nově navrhnout.  

Na základě žádosti byla udělena výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace. Předmětná 

právní úprava nemá žádné specifické dopady, jak plyne z přiloženého přehledu dopadů 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Navržená právní úprava odpovídá zmocňovacímu ustanovení obsaženému 

v ustanovení  37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb. Jak plyne z obsahu přílohy 

vyhlášky (kmeny specializačního vzdělávání), jsou vymezeny všechny skutečnosti 

a náležitosti, které zmocňovací ustanovení předpokládá. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

Problematika návrhu vyhlášky se dotýká směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Tato vyhláška ji ovšem 

netransponuje. Směrnice je transponována samotným zákonem č. 95/2004 Sb., k jehož 

provedení je předkládána tato vyhláška. Vyhláška je s ní tedy plně slučitelná. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu  

V současné době nejsou ustanovení § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb. 

nikterak provedena. S ohledem na zákonné zmocnění je proto nezbytné, aby Ministerstvo 

zdravotnictví prováděcí právní předpis vydalo. Jako žádoucí se přitom jeví vydat jej v době co 

nejkratší, aby konkrétní pravidla v něm obsažená mohla být aplikována co nejdříve. 

Vzhledem k tomu, že zákonná právní úprava je již delší dobu účinná, mohou být adresáti 

právní normy (školenci a poskytovatelé zdravotních služeb jako akreditovaná zařízení) 

uváděni v nejistotu stran uznání jejich absolvované odborné praxe. Bez vydání prováděcího 

právního předpisu mohou být také problematicky právně vynutitelná pravidla pro technické  

a věcné vybavení akreditovaných pracovišť. 

 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Předkládaná právní úprava nemá žádný hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, ani žádné sociální či 

environmentální dopady. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Předkládaná právní úprava se nedotýká rovnosti mužů a žen ani nezakládá diskriminaci. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

Předkládaná právní úprava se nedotýká ochrany soukromí ani ochrany osobních údajů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkládaná právní úprava nenese žádná korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Předkládaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Zvláštní část 

 

K § 1  

Ustanovení odkazuje na přílohu k vyhlášce, kde se stanovuje členění a rozsah, délka povinné 

praxe a typ pracoviště, na kterém specializační vzdělávání v základních kmenech farmaceutů 

probíhá, požadavky na jejich technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pracoviště, 
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které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání 

v základních kmenech, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti farmaceutů, 

které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni  

a rozsah a obsah studijních povinností farmaceutů v rámci vzdělávání v jednotlivých 

základních kmenech. 

K § 2 

Přechodná ustanovení umožňují započtení praxe u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří 

byli akreditování podle předchozích právních předpisů a navíc umožňují považovat 

absolvovanou praxi za praxi absolvovanou v akreditovaném zařízení ještě několik měsíců po 

účinnosti navrhované vyhlášky. 

K § 3  

Navrhuje se účinnost vyhlášky ode dne jejího vyhlášení.  

 

K Příloze 

V nejobecnější rovině je pro jednotlivé základní kmeny podrobně upravena náplň odborné 

přípravy farmaceuta a nároky na pracoviště, na kterém může tato příprava probíhat, a to co do 

technického i personálního zajištění. Obsáhlost materiálu je dána požadavky na odbornou 

přípravu farmaceuta v základním kmeni, kterou je pro jednotlivé obory třeba přesně 

specifikovat. Na odpovídající odborné přípravě farmaceutů je totiž veřejný zájem. Materiál 

v maximální míře vychází ze stávajících vzdělávacích programů pro jednotlivé obory, které se 

v praxi osvědčily.  Předkládaný materiál je výsledkem odborných konzultací s představiteli 

jednotlivých odborných společností a subkatedrami farmaceutických oborů Institutu 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, tak aby po odborné stránce vyhovoval 

požadavkům, které je třeba klást na vzdělávání farmaceutů v základním kmeni.  

 

Základní kmen lékárenský 

Základní kmen lékárenský trvá 18 měsíců a je určen pro farmaceuty zařazené do oborů 

klinická farmacie a praktické lékárenství. Probíhá v naprosté většině u poskytovatele 

zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči, avšak s výjimkou odloučeného oddělení 

pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. V oboru praktické lékárenství 

nemusí tato část vzdělávání probíhat na pracovišti, které je akreditováno podle § 13 zákona č. 

95/2004 Sb. Část praxe však musí být zajištěna na pracovišti, které je organizační složkou 

zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní služby podle § 9 zákona č. 372/2011 (tzv. 

„nemocniční lékárna“). Toto pracoviště již musí být akreditované.  

Základní kmen definuje teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem 

prověřování při zkoušce po základním kmeni a vzdělávací aktivity, které je nutné absolvovat  

u pověřených organizací. 
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Základní kmen technologicko-laboratorní 

Tento základní kmen je určen pro farmaceuty zařazené do specializačních oborů 

farmaceutická technologie, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví a radiofarmaka. 

Kmen je v délce 12 měsíců. 

Povinnou praxi v rámci tohoto základního kmene je možné absolvovat nejen na pracovištích 

poskytujících lékárenskou péči, ale rovněž na pracovištích lékařských oborů jako je např. 

alergologie a klinická imunologie, klinická biochemie nebo lékařská genetika. Ačkoliv jde o 

pracoviště lékařských oborů, bude jejich akreditace probíhat podle navrhované vyhlášky pro 

vzdělávání v základních kmenech farmaceutů. Důvodem je především potřeba zajistit na 

těchto pracovištích školitele-farmaceuta, což v případě vzdělávání v základních kmenech 

lékařů není nutné. Požadavky na pracoviště těchto oborů pro vzdělávání v základních 

kmenech farmaceutů jsou tedy širší.  

Část vzdělávání je poté nutno absolvovat na pracovišti pro přípravu sterilních léčivých 

přípravků nebo radiofarmak.  

Specifické jsou zde rovněž některé teoretické kurzy, které farmaceuti absolvují u pověřených 

organizací. 
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