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IV. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů. 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 7. do 21. listopadu 2018. Materiál byl zaslán celkem na 39 připomínkových míst. 

Stanovisko zaslalo celkem 33 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 6 připomínkových míst. Stanovisko bez 

připomínek zaslalo 24 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 9 připomínkových míst. Doporučujícím připomínkám tam, 

kde to bylo možné, bylo vyhověno. Pokud jde o zásadní připomínky a připomínky podstatné povahy, jsou vypořádány následujícím 

způsobem: 

Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

K úvodní 
větě 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

JUDr. Michal Velas 
velas@mpo.cz  
tel. 224 853 479 

Doporučujeme vypustit slova „zákona č. 189/2008 Sb. 

a“, neboť tento zákon nenovelizuje v § 37 odst. 1 ani 

jedno z písmen n), p) a q). 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

K příloze 

Str. 1 

Česká lékárnická 

komora 

Mgr. MUDr. Jaroslav 

Maršík 

jmarsik@outlook.cz 

V příloze části I tabulce „a) povinná odborná praxe “ je 

stanovena praxe v délce 5 dnů v lékárně s odbornými 

pracovišti pro přípravu zvlášť náročných lékových 

forem. Chápeme smysl této zvláštní pětidenní praxe, 

ale nesouhlasíme s tím, aby probíhala pouze v takto 

definovaných lékárnách. Jejich kapacita nemůže 

dostačovat k tomu, aby v nich svou praxi absolvovali 

všichni farmaceuti zařazení do vzdělávání v základním 

kmeni. 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Upraveno na: 

„Lékárna poskytovatele lůžkové 
péče, v níž jsou připravovány a 

vydávány léčivé přípravky pro účely 
poskytování lůžkové péče a která má 

současně odborná pracoviště.“ 

V části III. je dále pracoviště 
definováno: 

„Poskytovatel zdravotních služeb 

splňuje požadavky na technické a 

věcné vybavení zdravotnického 

zařízení podle vyhlášky č. 92/2012 

Sb. 
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Poskytovatel zdravotních služeb 

musí mít: 

- prostor pro výdej léčivých přípravků 

a zdravotnických prostředků 

zdravotnickým zařízením lůžkové 

péče , 

- místnost pro přípravu a úpravu 

léčivých přípravků pro účely 

zdravotnického zařízení lůžkové 

péče, 

- odborné pracoviště pro poskytování 

lékových informací zdravotnickým 

pracovníkům daného poskytovatele 

lůžkové péče. 

Další odborná pracoviště zřizuje 

poskytovatel zdravotních služeb 

podle spektra poskytovaných 

služeb.“ 

K příloze 

Str. 2 

 

 

 

 

 

 

V příloze části II tabulce „Teoretické znalosti a 

praktické dovednosti – 18 měsíců vzdělávání [část I. a) 

1.]“ v Praktických dovednostech navrhujeme text 

 

„• příjem léčivých přípravků, léčivých látek, 

pomocných látek, zdravotnických prostředků a 

ostatního sortimentu v lékárně (s důrazem na jejich 

kontrolu fyzickou, věcnou i finanční, evidenci a 

dokumentaci dodávky), “ 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Česká lékárnická 

komora 

Mgr. MUDr. Jaroslav 

Maršík 

jmarsik@outlook.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká lékárnická 

komora 

Mgr. MUDr. Jaroslav 

Maršík 

jmarsik@outlook.cz 

přeřadit z první pozice na druhou pozici za text 

„• objednávky léčivých přípravků, léčivých látek, 

pomocných látek a zdravotnických prostředků,“, 

z důvodu uvedení správné posloupnosti činností. 

Připomínka je zásadní. 

K příloze 

Str. 4 

V příloze části II tabulce „D. Program kurzu 

Farmakoterapie – vybrané kapitoly “ ve větě 

„Odpovědnost praktického lékárníka při poskytování 

individuálních konzultací v lékárně.“ navrhujeme 

odstranit slovo „praktického“, protože se jedná o 

společný kmen nejen pro praktické lékárenství, ale i 

pro klinickou farmacii. 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

K důvodové 
zprávě 

Ve třetím odstavci bodu 1 obecné části je dvakrát 

chybně uvedeno technický místo technologický. 

Připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Obecně k 
návrhu 

Nezaznamenali jsme, že by byla připravována 

vyhláška provádějící ustanovení § 37 odst. 1 písm. k) 

zákona („Ministerstvo stanoví vyhláškou činnosti, které 

může vykonávat lékař nebo farmaceut, získal-li 

certifikát o absolvování základního kmene“). Máme za 

to, že ohledně farmaceutů by činnosti farmaceuta po 

absolvování základního kmene měla upravovat nyní 

předkládaná vyhláška, která by kromě deklarovaného 

obsahu podle písmen n), p) a q) § 37 odst. 1 zákona 

měla zahrnout i zmíněné písm. k) ohledně činností 

farmaceutů po základním kmeni. 

Vysvětleno 

Na jednání, které proběhlo 12. 12., 
byl zástupce ČLnK informován o tom, 

že kompetence farmaceuta po 
absolvování vzdělávání v základním 

kmeni budou definovány stejnou 
vyhláškou jako kompetence 

farmaceuta se specializovanou 
způsobilostí. 
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Připomínka je zásadní. 

K příloze 
Str. 5 

Úřad vlády – vedoucí 

úřadu vlády 

 

MUDr. Zdeněk Beneš, 
CSc. 
zdenek.benes@ftn.cz,  
tel.: 261 082 211  
pro 1. zásadní připomínku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Část I, bod a) povinná odborná praxe, část 2.2. V 

akreditovaném zařízení – Lékárna s odbornými 

pracovišti pro přípravu zvlášť náročných lékových 

forem 

Část III 

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. a) 1. 

Navrhujeme ponechat:„....v akreditovaném zařízení 

– Lékárna s odbornými pracovišti, která zajišťuje 

lékárenskou péči (včetně klinickofarmaceutické)“. 

1. Zvlášť náročné lékové formy (např. cytostatika, vaky 
all-in-one) může připravovat pouze lékárník se 
specializací v oboru farmaceutická technologie nebo s 
nástavbovou specializací v oboru nemocniční 
lékárenství. 

2. Po konzultaci s odborníky považujeme za zbytečné, 
aby akreditované zařízení mělo pracoviště pro 
přípravu zvlášť náročných lékových forem. Toto 
pracoviště není nutné pro praktické lékárníky a klinické 
farmaceuty. Jeho absence může zbytečně omezit 
dostupnost vzdělávání farmaceutů v některých 
zařízeních. 

3. Pokud by požadavek na praxi ve vyhlášce zůstal tak, 
jak je navržen, znamenalo by to pro některé lékárny 
neadekvátní zátěž. Každý rok jde o cca 200 
farmaceutů. Mohlo by se stát, že by to bylo překážkou  
k získání specializace pro lékárníky z veřejných 
lékáren. 

Akceptováno  
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

 

 

 

Úřad vlády – vedoucí 

úřadu vlády 

 

MUDr. Zdeněk Beneš, 
CSc. 
zdenek.benes@ftn.cz,  
tel.: 261 082 211  
pro 1. zásadní připomínku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lékárna s odbornými pracovišti, která je 

organizační složkou zdravotnického zařízení 

poskytujícího zdravotní služby dle § 9 Zákon č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách, tj. lůžkovou 

péči, a která pro poskytovatele uvedené zdravotní 

služby zajišťuje lékárenskou péči (včetně 

klinickofarmaceutické) na základě uděleného 

oprávnění k této činnosti a je k ní odpovídajícím 

způsobem personálně, technologicky a prostorově 

vybavena. 

K základním provozním prostorům a odborným 

pracovištím nemocniční lékárny patří nad rámec 

vyhlášky č. 92/2012 Sb., v platném znění, minimálně: 

 odborné pracoviště výdeje léčivých přípravků 
zdravotnickým zařízením ústavní péče a hodnocení 
lékové politiky a zároveň 

 odborné pracoviště pro poskytování lékových 
informací zdravotnickým pracovníkům daného 
zdravotnického zařízení, jehož je nemocniční 
lékárna součástí. Další odborná pracoviště jsou 
zřizována podle spektra poskytované péče. 

Tato připomínka je zásadní. 
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

K příloze 

Str. 4 

 

 

 

Úřad vlády – vedoucí 

úřadu vlády 

 

MUDr. Martin Holcát, 
MBA 

martin.holcat@fnmotol.cz. 

Část II. Písm. D Program kurzu Farmakoterapie-

vybrané kapitoly 

Odpovědnost praktického lékárníka při poskytování 

individuálních konzultací v lékárně 

1. Doporučujeme vyjmout praktického – vzdělávají se 
společně: praktický lékárník i klinický farmaceut. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

K příloze 

Str. 2 

Část II – Praktické dovednosti: 

Příjem léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných 

látek  

a zdravotnických prostředků a ostatního sortimentu 

v lékárně (s důrazem na jejich kontrolu fyzickou, 

věcnou i finanční, evidenci a dokumentaci dodávky) 

Objednávky léčivých přípravků, léčivých látek, 

pomocných látek a zdravotnických prostředků 

Doporučujeme tyto body přehodit. Jedná se jen o 

logický sled informací – nejprve objednávka, a pak 

příjem. Ostatní části na sebe logicky navazují. 

Připomínka je doporučující. 

 

Akceptováno 

 

K úvodní 
větě 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 

Mgr. Kristína Zajacová 

V úvodní větě vyhlášky doporučujeme vypustit slova 

„zákona č. 189/2008 Sb., a“. Uvedený zákon 

nenovelizoval ust. § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona 

č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

kristina.zajacova@mmr.cz 
tel. 22486 1313 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta. 

Připomínka je doporučující. 

K příloze Z důvodu větší srozumitelnosti doporučujeme 

navrhovanou přílohu přehledněji rozčlenit (vyjít při 

jejím členění ze znění § 1), případně základním 

kmenům farmaceutů věnovat samostatné  

a přehlednější přílohy. 

Připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 

Struktura vyhlášky i její přílohy je 
stejná jako u vyhlášky o vzdělávání 
v základních kmenech lékařů, která 

již nabyla účinnosti. 

K § 3 Ministerstvo dopravy 

 

Mgr. Magdaléna Nagyová 

Upozorňujeme, že podle čl. 53 legislativních pravidel 

vlády lze stanovení počátku nabytí účinnosti dnem 

vyhlášení právního předpisu navrhnout pouze 

výjimečně v případě, vyžaduje-li to naléhavý obecný 

zájem, který se musí specifikovat ve zvláštní části 

odůvodnění. Doporučujeme proto odůvodnění návrhu 

v tomto smyslu dopracovat, případně dáváme ke 

zvážení, zda by nebylo žádoucí stanovit pozdější 

datum nabytí účinnosti. Určitá legisvakanční lhůta by 

byla patrně vhodná zejména s ohledem na nově 

stanovované požadavky na věcné a technické 

vybavení a personální zabezpečení pracovišť 

akreditovaných k provádění specializačního 

vzdělávání. 

Připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

Datum nabytí účinnosti je 
navrhováno stejně jako v případě 

vyhlášky o vzdělávání v základních 
kmenech lékařů. I v návrhu této 

vyhlášky navíc přechodná 
ustanovení umožňují považovat 

absolvovanou praxi za praxi 
absolvovanou v akreditovaném 

zařízení ještě přibližně 6 měsíců po 
její účinnosti. 

K úvodní 
větě: 

Ministerstvo  

Spravedlnosti 

 
Mgr. Nikola Vykysalá 

Doporučujeme slova „zákona č. 189/2008 Sb. a“ 

vypustit, protože tato novela se nedotýká prováděného 

ustanovení § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 

95/2004 Sb. 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

oddělení vnější legislativy  
odbor legislativní 

 

Připomínka je doporučující. 

K § 1  
písm. a) 

S ohledem na legislativní pravidla vlády doporučujeme 

legislativní zkratku „základní kmeny“ nahradit 

jednotným číslem, tzn., „základní kmen“.  

 

Dále doporučujeme na konci písmene a) doplnit čárku. 

Připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 

Struktura vyhlášky i její přílohy je 
stejná jako u vyhlášky o vzdělávání 
v základních kmenech lékařů, která 

již nabyla účinnosti. 

Akceptováno 

K příloze 

 str. 3, 10 

 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů České 

republiky 

 

Mgr. Marta Novotná 
marta.novotna@vzp.cz 
tel.: 952 220 211 

Program kurzu Prevence škodlivého užívání 

návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí  

Název prvního předmětu by měl znít:  

„Škodlivé užívání NL a závislostí závislost na NL 

v ČR.“ 

Připomínka je doporučující. 

Akceptováno  

Upraveno na: 

Škodlivé užívání NL a závislosti na 
NL v ČR. 

K příloze 
 str. 6, 15 
 

 

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty – b) 

personální zabezpečení  

Navrhujeme upravit následujícím způsobem: 

„Lektoři, kteří jsou lékaři se specializovanou 

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v 

oboru urgentní medicíny medicína (pozn. tato chyba 

je pouze na straně 15) a praxí v oboru nejméně 5 let, 

nebo se specializovanou způsobilostí v oboru 

anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru 

nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v 

oboru anesteziologie intenzivní medicína 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

a resuscitace a praxí v oboru nejméně 5 let, 

popřípadě se specializovanou způsobilostí ve 

vyučované problematice.“ 

Odůvodnění: 

Úprava dle názvů specializačních a nástavbových 

oborů v zákoně č. 95/2004 Sb. a ve vyhlášce č. 

185/2009 Sb. (včetně dřívějších znění). 

Připomínka je doporučující. 

K příloze 
str. 10 a 11 

V rámci části Vzdělávací aktivity u pověřených 

organizací upravit označení programů jednotlivých 

kurzů (je uvedeno E, F, G, mělo by být A, B, C). 

Připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K příloze  
str. 12 
 

Hematologie a transfuzní lékařství - typ pracoviště:  

„Praxe v rámci základního interního kmene technicko-

laboratorního probíhá podle určení školitele na 

pracovišti hematologie nebo na transfuzním pracovišti 

…“ 

Odůvodnění: 

Nejedná se o základní interní kmen, ale o kmen 
technicko-laboratorní. 

Připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K příloze 
Ministerstvo 

zemědělství 

 

Mgr. Karel Baumann, 

karel.baumann@mze.cz 

tel.: 2824 

V příloze k návrhu vyhlášky je u obou základních 

kmenů v rámci kurzu „Neodkladná první pomoc pro 

farmaceuty“ stanoven garant kurzu, který má 

specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let 

praxe výkonu povolání lékaře v oboru specializace. 

Akceptováno 

 

Doplněn specializační obor urgentní 
medicína. 
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Doporučujeme specifikovat obor, ve kterém má mít 

garant specializovanou způsobilost a praxi, s ohledem 

na zaměření kurzu. Nepovažujeme za žádoucí, aby 

garantem kurzu první pomoci byl například psychiatr 

s desetiletou praxí. 

Připomínka je doporučující. 

K návrhu 

obecně 

Ministerstvo vnitra 

 

Mgr. Petra Soklová 

petra.soklova@mvcr.cz 

tel.: 974 817 317 

S ohledem na čl. 29 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme návrh vyhlášky a její přílohu spojit 
do jednoho textového materiálu, neboť příloha je 
součástí právního předpisu. 

Připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 1 písm. 

a) 

 

Navrhujeme na konec textu písmene a) doplnit 
chybějící čárku. 

Připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K § 3  Možnost nabytí účinnosti právního předpisu ve lhůtě 
kratší než je patnáct dní po vyhlášení je dle § 3 odst. 3 
zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, podmíněna existencí 
naléhavého obecného zájmu a tento postup je chápán 
jako výjimečný. Zvláštní část odůvodnění žádné 
argumenty svědčící pro daný postup neobsahuje. 
Domníváme se tedy, že nelze dovozovat naléhavý 
obecný zájem, který je vyžadován rovněž čl. 53 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme ponechat 
alespoň zákonem předpokládanou základní 
patnáctidenní legisvakanční lhůtu. 

Připomínka je doporučující. 

Neakceptováno. 

 

Datum nabytí účinnosti je 
navrhováno stejně jako v případě 

vyhlášky o vzdělávání v základních 
kmenech lékařů. I v návrhu této 

vyhlášky navíc přechodná 
ustanovení umožňují považovat 

absolvovanou praxi za praxi 
absolvovanou v akreditovaném 

zařízení ještě přibližně 6 měsíců po 
její účinnosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9JMP3F6)
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Ustanovení Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

K příloze  

str. 1 

Část I bod b) 

Navrhujeme před slovo „případně“ vložit čárku. 

Připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9JMP3F6)
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Doplňující statistické údaje připomínkového řízení: 

Bez připomínek: 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Zlínského kraje 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

Ministerstvo financí 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Česká lékařská komora 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Českomoravská konfederace odborových svazů 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Hlavní město Praha 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo životního prostředí 

Česká stomatologická komora 

 

 

 

Zásadní připomínky zaslali: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Česká lékárnická komora 

Úřad vlády ČR-vedoucí úřadu vlády 

 

 

Doporučující připomínky zaslali: 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo spravedlnosti 

 

Připomínky nezaslali: 

Asociace samostatných odborů 

Krajský úřad Kraje Vysočina 

Úřad vlády ČR-Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

Asociace samostatných odborů 

Úřad vlády ČR-Ministr a předseda legislativní rady vlády 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9JMP3F6)


