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ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 11. června 2020

V Praze dne 24. června 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne 11. června 2020,
informace

k atestačnímu

ve věci aktuální
programu

Praktické

lékárenství

po

absolvování

základního

lékárenského kmene – konkrétně pak:
1.

Kdy bude schválena vyhláška upravující další vzdělávání farmaceutů navazující
na základní lékárenský kmen vzdělávání?

2.

Jaké budou podmínky tohoto vzdělávání?

3.

Jaká bude požadovaná délka praxe pro navazující vzdělávání?

4.

Kdy budou vypsány kurzy v navazujícím vzdělávání farmaceutů?

5.

Z jakého

důvodu

Ministerstvo

zdravotnictví

nepřipravilo

vyhlášku

ani

tři

roky

po zrušení předcházející vyhlášky?;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1:
Navazující vzdělávání farmaceutů neupravuje žádný jiný právní předpis, ale tato oblast je
upravena v příslušných vzdělávacích programech pro obory specializačního vzdělávání
farmaceutů. Jelikož při přípravě

zmiňovaných vzdělávacích programů nepanuje shoda

mezi odbornou veřejností, rozhodne o podobě nových vzdělávacích programů Vzdělávací
rada farmaceutů, která zasedá dne 30.6.2020. Podoba vzdělávacích programů měla být
vyřešena již dne 2.4.2020, ale v souvislosti s děním v ČR ohledně COVID-19 bylo jednání
odloženo. Vedením Ministerstva zdravotnictví (poradou vedení) byly schváleny vzdělávací
programy oborů Farmaceutická technologie, Radiofarmaka a Laboratorní a vyšetřovací
metody ve zdravotnictví. O podobě vzdělávacích programů oborů Praktické lékárenství
a Klinická farmacie bude rozhodnuto na zmiňované vzdělávací radě farmaceutů.

K bodu č. 2:
Jak již bylo uvedeno výše, není ještě zcela zřejmá podoba nového vzdělávacího programu
oboru

Praktické

lékárenství,

který

bude

Ministerstvo zdravotnictví,
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Vyřizuje: odbor Kanceláře ministra

po

schválení

poradou

vedení

uveřejněn
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ve Věstníku MZ. Po vydání vzdělávacích programů ostatních oborů Vám naleznete tyto na
našich webových stránkách (www.mzcr.cz).

K bodu č. 3:
Minimální délka specializačního vzdělávání včetně délky vzdělávání v základním kmeni
pro farmaceutické obory je uveřejněna v zákoně 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, v příloze č. 1.

K bodu č. 4
Ministerstvo
kurzech,

zdravotnictví neorganizuje
tato

agenda

je

vypisování

v gesci

termínů pro

Institutu

účast na

postgraduálního

teoretických
vzdělávání

ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“). Ministerstvo zdravotnictví však požádá ředitele IPVZ,
aby po vydání vzdělávacích programů co nejdříve zorganizoval teoretické kurzy.

K bodu č. 5
Vyhláška

č. 73/2019

Sb.,

o

vzdělávání v základních

kmenech

farmaceutů

je platná

a účinná od 29.3.2019. Pokud máte na mysli vzdělávání ve specializovaných výcvicích,
tak, jak již bylo zmíněno výše, při přípravě vzdělávacích programů nepanovala dlouho
shoda mezi odbornou veřejností a jediná novější podoba vzdělávacího programu od roku
2005

byla

uskutečněna

pro

obor

Klinická

farmacie.

Navíc

byla

příprava

nových

vzdělávacích programů zkomplikována žádostí z Evropské komise o vysvětlení podoby
pregraduálního a postgraduálního vzdělávání farmaceutů a České republice hrozila v této
věci žaloba v souvislosti s implementací směrnice 2005/36/ES. Ministerstvo zdravotnictví
tedy pozastavilo vypracování nových vzdělávacích programů, jejichž obsah byl údajně
v rozporu s názorem Evropské komise a jejím výkladem směrnice 2005/36/ES. Poslední
komunikace s komisí, která proběhla prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí byla
v lednu 2020. Od té doby nemělo Ministerstvo zdravotnictví žádné informace, které by
bránily vydání nových vzdělávacích programů, a

tak se rozhodlo pro vydání již výše

zmiňovaných programů.
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